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PREFEITURA N{UNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO trLATO GROSSO DO SUL

CNBIMF:03501.574/0001-31

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1758/2018

PROCESSO LICITATORIO rポ 83/2018

MENOR PRECO POR.ITEM

OBJETO: "AQUISIQAO DE FRALDAS GERIATRICA E INFANTIL PARA PACIENTES ASSISTIDOS
PELA ASSITENCIA SOCIAI DA SAUDE, PACIENTES JUD]CIAIS E PACIENTES CARENTES EM
ATENDIMENTO A SECRETARTA MUNICIPAL DE SAUDE".
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o Anexo I - Termo de Refer6ncia - EspecificagOes;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTADO DO I\TATO GROSSO DO SI-IL

CNPJ&{F: 01.50 1.57410001-3 I

MENOR PRECO POR ITf,M

o MUMCIPIO DE SIDROLANDIA - MS, atravds do Departamento de Licitagio e Compras, por intermfiio
de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria no 64 7 /2017 , pIiblicada no Di6rio Oficial do Municipio, toma
ptiblico, para conhecimento dos interessados, que re alizarilicitagdo namodalidade pRDGAO pntSfXCf,ff,,
tipo menor prego por item visando formar o Sistema de Registro de Pregos da Administrag[o priblica Munici-
pal para contratagoes futuras e de acordo com as condig6es estabelecidas neste edital e seus anexos.

Caso a sessdo ptblica de Pregdo ndo seja finalizada at€ as l lh00min da data prevista acim4 o pregoeiro
marcar6 para o dia seguinte a continuagio da sessio publica a partir das 07h00min, no mesmo enderego.

N6o havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a abertura do certame na
data marcada, a sessSo ser6, automaticamente, transferida para o primeiro dia ritil subsequente, no mesmo
honirio e local estabelecido no predmbulo deste Edital, desde que ndo haja comunicagio do pregoeiro em
contr6rio.

LI Lei Federal n 8.666193 e alterag6es;
1.2 Lei Federal n. 10.520102;
1.3 Lei Federal n" 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar no l23106
1.5 Lei Complementar no 147/14;
1.6 Decreto Municipal n" l0l/13
1.7 Demais disposigOes contidas neste Ediral.
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CNPJ■IF:03501.57ギ0001-31

2.1‐ 00切cto da prcsclltc Hdta9a0 6 a sclc9aO da proposta mals vanaOsa para a adminヽtra9お p6bHcι
ob」 ctivandO O registro dc prc9。 s para``AQUISICÅO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIL PARA
PACIENTES ASSISlDOS PELA ASSITENCIA SOCIAL DA SAUDE,PACIENTES JUDICIAIS E PA―

CIENES CARENTES EM ATENDMNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE''

2.2‐ O Registro de Prc90s sera fonnalizado pOr intenn6dio da Ata de RegistrO dc Pre9os,na fonna do Ancxo

VI,nas cOndi9ё es previstas ncste edital

23‐ A quantidade cOnstantc do Anexo I1 6 para efeito de registrO por unidade de pre9o

2.4_Os precOs registrados ncste pЮ ccdimcntO tcぬ。validadc de 12(doze)mescS,a partir da data dc publica―

9ao do cxtrato da Ata dc Registro de Prc90s

3.1 - Poderao participar deste pregeo quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compativel com o objeto deste preg6o;

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

3'13 - Para credenciamento neste PREGAO, serri exigido o certificado de Registro Cadastral (cRC) desta
Prefeitura, compativel com o objeto da licitageo, derendo o requerimento e a relaglo de documentos serem
protocolados no Setor de Protocolos da Prefeitura das 07:00hs as I l:00hs de segunda-feira a sexta-f'eira, at6
o terceiro dia ritil anterior a data de abertura dos envelopes;

OBS: N6o serdo aceitos os documentos enviados via correio ou e_mail.

3.2 - N6o poderio concorrer neste pregeo:

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

3'2'2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitagdo realizada pelo Municipio de Sidrolindia-MS.

3'2'3 - Empresa declarada inid6nea para licitar ou contratar com a Administragio priblica Municipal, en-quanto perdurarem os motivos da punig6o;

3'2'4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por servidor ou dirigentede 6rgio ou entidade contratante ou responsdvel pela licitagao, nos termos do art. 9", tnciso III, da Lei Fede-ral n' 8.666193;

2.D00剛 To DA LICITACA0

DE PARTICIPAcÅ0
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4.DO CREDENCIAMENTO

4.1 - Para fins de credenciamento junto a Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante dever6 enviar um repre-
sentante munido de documento que o credencie d participagao, respondendo este pela representada, devendo,
ainda' no horriLrio indicado no preimbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente.

4.2 - o credenciamento far-se-6 mediante a apresentageo dos seguintes documentos:

4'2'l - No caso de diretor, sricio ou proprietirio da empresa licitante que comparecer ao local, dever6
comprovar a rcpresentatividade por meio da apresentageo: de ato constitutivo, estatuto ou contrato social, do
documento de eleigao de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cart6rio de
pessoas juridicas, conforme o caso (c5pia autenticada na forma do subitem E.4), caso em que a pregoeiro
poder6 autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4'2'2 ' Tratando-se de procurador dever6 apresentar instrumento piblico ou particular de procuragao, com
frma reconhecida em cart6rio, com poderes expressos para formular ofertas e lances de pregos e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do correspondente docu-
mento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4'2'3 ' Cada credenciado poderh representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de representagao para
itens distintos.

4'3 - No momento do credenciamento dever6 ser apresentada Declaragio de Habilitagio conforme Anexo IIl,
e de acordo com o inciso vII, artigo 40 da Lei Federal no ro.52or2oo2, dando ci6ncia de que cumprem pre-
namente os requisitos da habilitagio, podendo o credenciado ou representante preencher a declaragio no
momento da abertura da sessio.

4'4 ' A empresa licitante somente poderd se pronunciar atrav6s de seu representante credenciado e ficar6
obrigada pelas declaragdes e manifestag6es do mesmo.

4'5 - o representante legal da licitante que nlo se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio ou cujo
documento de credenciamento esteja irregular, ficani impedido de participar das fases de lances verbais, de
negociagao de pregos, de declarar a intengio de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante areuniio de abertura dos envelopes Proposta ou Documentageo relativa a este pregeo, caso em que ser6 man-
tido o seu prego apresentado na proposta escritz, para efeito de ordenagio das propostas e apurageo do menorprego.

4'6' As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da Lei complementa r n" 123ro6 e de-vido i necessidade de identificagdo pelo Pregoeiro, deverio credenciar-se apresentando a Certidf,o de Intei-
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ro Teor da Junta Comercial, Declaragio de ME ou EPP assinada pelo Contador, a ser expedido em data n6o
superior a 60 (sessenta) dias.

4'6'r - o descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das sang6es cabiveis, caructerizarit rentncia ex-
pressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da Lei Complement n" 123/06 apliciiveis ao
presente certame;

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

4,8 - Cada credenciado poderi representar apenas uma licitante;

4'9 - A n6o apresentageo ou a n5o incorporagdo do documento de credenciamento n6o inabilitara a licitante,
mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4'10 - Caso o proponente nao comparega, mas envie toda a documenhgeo necessiria dentro do pnuo estipu-
lado, participani do Preg6o com a primeira proposta apresentada quando do inicio dos trabalhos, devendo
estar ciente que estari renunciando a fase de lance, de negociagio e a interposigio de recursos.

4.ll - CRC - Certilicado de Registro Cadastral;

5.DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1‐ A“ O dia,hOr歯 60 e locais ixados nO preambulo destc Edital,a licitallte devcri aprcsentar a Equipe de

ApoiO,juntanlcnte cOm a Dcclara92b de Habilita9お
(cOnfOnlle Anexo IΠ ),a proposta cscHta c a dOcumcnta―

9う0,Cln cnvc10pes scparados,fechadOs e rubricados nO fcchO,cOntendo em s‖Яc pa■cs cxtemas e frontais,
cm caractercs destacados,a10m da naO sOcial do licitalltc,se os mesmOs nao fOrcm timbradOs,Os scguintcs

dizercs:

PREFEITuRA ⅣⅡЛIICIPAL DE
SIDROLANDIA-MS

PREGAO PRESENCIAL N" O2II20T8
REGISTRO DE PRECOS
EI{YELOPE PROPOSTA

PREFEITURA MI]NICIPAI, DE
SIDROLANDIA- MS

PREGAO PRESENCIAL N" 021/2018
REGISTRO DE PREQOS

EI{VELOPE DOCUMENTACAO

6.DA PROPOSTA DE PREcOS

6'1 - A proposta contida no Envelope Proposta devere ser apresentada com as seguintes informag6es e carac-
teristicas:

/
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6.1.1_Emitida por computadOr Ou datilografada de prefc“ ncia redigida cOm clarcza,scm emcndas,rasu―
ras,ac“ scimos Ou enttclinhas,dcvidalncnte datada c assinad■ cOmo tamb6m rubHcadas todas as suas folhas,
vedadas cOta96cs altemativas

6.1.2‐ A licitantc devcM indicar O pre90 unittrio pOr item,conf01..le Ancxo II dcste Edital,marca do produ―

to e ao inal a indica9五 〇do tOtal gcral da prOpost、 em algarismo ou por extenso,os pre9os para aquisi9aO dc
Produtos,devedb sOb pena de dcsclassiflca9う o rcspeitar o limite de Pre90 estabclccido nO TeHl.o dc Refe―

rcnciへ (ANEXOI);

6.1.3‐ Somcnte serお accitOs prc9。 s cotados cm moeda nacional,Ou seJt cm Real(RS),em alg面 smosな 1_
bicOs.

6.1.4‐ Nos prc90s cOtados devcraO estar inclusOs tOdOs os custos diretos c indiretos,comprccndendO os im_

postOs,taxas,frctes,c as despcsas decorrentes dO fomecimcnto,bem ainda deduzidos quaisquer dcscontOs

que vcnham a scr concedidos

6.1.5-Os pre90s deverお ser cotados cOm,no m叡 imo,duas caQnC dedmais,p6s‐ vttulち e a propOsta devcra
conter as marcas dos itens,sOb pcna de dcsclassiflca9ao

6.1.6‐ O valordoitem lnfOnnadO DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE REFERENCIA
DO RESPECTⅣ o ITEM,cOnfOrrlle Anexo l dcЫ e Edital

6.1.7‐ A lltima fOlha dcveぬ estar carimbada cOm o CNPJ/MF da cmpresa licitante

6.1.8‐ Devc hdicar o prazo de cntrega dOs produtos,nお supttOr a 03(鵬 s)dias ttcお,ap6s a sdに L9お da
Sectta Municipal dc saide,obcdecida a quanidade solicitada

6.1.9_Dcve inf0111lar o prazo dc validadc da prOpOsta,quc naO pOdcM scrinfc」
Or a 60(scsScnta)dias,con_

tados da data dc abcrtura dOs enve10pes dc proposta

m魔 1li藤1麗 Llla pЮ

p°S・ mplcaM口ena acd●9aQ p∝ pattc da ldttnに,das cOnd96cs

6.3‐ E dc inteira responsabilidade da prOPOnente o precO c dcmais cOndi96cs apresentadas

6.4‐ Caso os prazOs estabclecidOs nos subltens 6 1_8c619,nao csteJalln indicadOs na propOsta,os mcsmos

scぬo considerados cOmo aceitos pela‖ citallte para cfeito dcjulgamcntO

6.5‐ Nう。sc admitir`propOsta elaborada cm desacOrdo cOm os teHnos destc Edital,Ou que aprcsentar pre90s

uni“rios hexequ市 eis,simb61icOs, rns6● Os Ou dc va10r zcro, incompat市 eis com os pre9os de illsulnos c
salarios dc mercadO acrescido dos rcspectivOs encargos.
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6'5'l - Apresentarjunto d proposta impressa, cd ou pen drive, contendo proposta emitida atrav6s do sistema
de cotagio. Para efetuar a cotaceo neste sistema a licitante devpr.i <ntinitq, i,,nr^ i nraroirr.- ^. ar^..;.,^.

6'6 - As Propostas de Pregos poderio ou neo contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para cada
item constante do Anexo I deste edital.

7. DO JULGAMENTO E CLASSIFTAt_AO D-AS PROPOSTASi

7't - No dia, hora e local designado no preimbulo deste Edital, seni aberta sessio priblica para processamen-
to do Preg6o, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento
dos envelopes com propostas escritas e documentagao de habilitagio.

7'2 - o Pregoeiro procedeni d abertura do Envelope no0l, contendo a proposta de pregos Escritas ordenando-
as em ordem crescente de pregos e, em seguida, fani uma anrilise prdvia dos pregos, observando a exatidio
das operag6es aritm6ticas que conduziram ao prego total, procedendo-se is correg6es de eventuais erros,
tomando como corretos e adorando como crit6rio de aceitabiiidade o prego -Unitirio por ltem,.

7'3 - Durante o julgamento e anilise das propostas, ser6 verificadq preliminarmente, a conformidade daspropostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapacompetitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos
em especial o disposto no item 6.7 e 6.7.1 .

7'4 - Ap6s proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeiro selecionar6 as propostas para fase delances, observando os seguintes crit6rios:

a) classifica*i a liciante autora da. proposta de menor prego por item e todas aqueras apresentadas com pre-
90s sucessivos e superiores em at6 |yo (cinco por cento), em reragio ao menor prego ofertado, disposto emordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais, nostermos do Artigo 44, 92" da Lei Complementar 12312006.

b) nio havendo pelo menos 03 (tr€s) propostas na condigio definida na alinea anterior, ser6o selecionadas as pro-postas que aprcsentarcm os menores.pregos, at6 o m6ximo de 03 (tr€s) incluindo a primeira classificadq quais-quer que sejam os pregos ofertados, observado o subitem 6.1.6;
c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances realizarem-se 6 osorteio para definir a ordem da apresentaglo dos lances.

7'1't - N: caso de empate nos pregos, sertro admitidas todas as propostas empatadas, independentemente donfmero de Iicitantes.

-4-
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7'5 - o Pregoeiro convocar6 as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentagao de lances ver-
bais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
preqo, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.

7'6 - o Pregoeiro, antes da etapa de lances, poder6 estabelecer o intervalo minimo entre os lances, para agili-
zar a sessAo.

7'7 - Na fase de lances verbais ser6 permitido o uso de celulares pelos representantes para eventuais consul-
tas telef6nicas, os quais disporio at6 o maximo de 03 (tr6s) minutos, por consulta.

7'8 - Em observdncia i Lei Complementar Federal n'12312006 de 14.12.2006,na prcsente licitageo seni
assegurada, como crit6rio de desempate, prefer6ncia de aquisigdo para as microempresas e empresas de
pequeno porte.

7'8'1 - Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam superiores at6 5oZ (cinco por cento) d proposta mais bem classificada.

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder_se_6 da seguinte forma:
7'9'l - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada ser6 convocada para apresentarnova propostar inferior iquela considerada vencedora do certame, no pftrzo miiximo de 5 (cinco) minutosap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusio.

7'9'2 - Nno ocorrendo o registro de pregos na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serio convocadas as re-manescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do subitem 7.E.1 deste Edital, na ordem classificat6-ria' para o exercicio do mesmo direito (inciso i ao u.t. 45 da Lei complementar Federal n"123/2006 de14.12.2006).

'.?t.. 
*" hip6tese do neo registro de pregos na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto liciado se*iadjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame ($ l" do art. 45 da Lei complementarFedenl n t23/2006 de 14.12.2006).

7'10 - A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicar6 a exclusdo dalicitante da etapa de lances verb
ordenagao das propostas. 

ats e a manutengio do riltimo prego apresentado pela licitante, para efeito de

;;:1,.I1:,".'ff 
haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a ticitante desistente ds penalidades

7'12 - Nio havendo mais interesse das licitantes em apresentar rance verbar, ser6 encerrada a etapa competi-tiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente peto c.ite.io a" o^nr* 
"*rq. 

*OR ITEM.
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7.13 - Cumprido o disposto do item 7 .12, para hns de celeridade do processo, ser6 aberto o envelope de ha-
bilitagao do licitante vencedor.

7.14 - A critdrio da Administraglo Priblica podeni ser solicitada amostra dos produtos ao licitante deten-
tor da menor proposta.

8. DA HABILITA O E SEU JULGAⅣ ENTO

7 -15 - Quando solicitada a amostra dever6 ser apresentada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7'16 - Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor prego for desclassificada, frente ao desatendi-
mento das especificagoes t6cnicas exigidas neste Edital e seus anexos, e pela an6lise de amostras que pode-
16o ser solicitadas, a critirio do 6195o licitador, o Pregoeiro procederi i anilise da proposta colocada em
segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificagdo, at6 que uma atenda ds exig€n-
cias-

7 '17 - Declarada a vencedora da licita9ao e n6o havendo interposigdo de recurso ou solicitagio de amos-
tras, o Pregoeiro fafti a adjudicagio do objeto i vencedora, com imediata emissio da confirmag6o, que dis-
criminar6 e documentari as condig6es especificas para a contratagao.

8'1 - Para habilitageo neste Pregao, ultrapassada a fase de lances e negociagio com a pregoeiro, na forrna do
item 7' 13, a licitante, detentora da melhor oferta, deveri comprovar, mediante apresentagao no ENVELopE
n o 02, os documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de pret-er6nci4 na
seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na confer6ncia e exame correspondentes:

E.1.1 - Documentagao relativa ii HABILITACAO JIIRIDICA:

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

b) Ato constitutivo' estatuto ou contrato social em vigor, com suas alteragdes ou a respectiva consolidagio,
se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no cilso de sociedade por
ag6es, acompanhado de documento de eleigdo de seus administradores; ou ainda

c) tnscrigio do ato constitutivo' no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleigio da diretoria
em exercicio.

d) No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresajuridica como s6ciajunta-se para a habilitag6o oCNPJ da respectiva empresa.

e) Decreto de Autorizaeio, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais,e ato de registro de autorizagio para funcionamento expedido pelo 6196o competente, quando a atividadeassim o exigir.
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et?oa de credenciamento.

8.1.2 - Documentaglo relativa i REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a) Prova de inscrig5o no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Minist6rio da Fazenda (CMJ/I4F);

b) Alvard de Localizagio e Funcionamento ou Alvan{ de Licenga e Funcionamento, expedida pelo
6rgio competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, para exercer atividade pertinente com
o objeto licitado, que esteja dentro do prazo de validade. No caso do Distrito Federal, a licenga deveri ser
fornecida pelas Administrag6es Regionais.

c) Prova de inscrigiio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicilio ou
sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

d) Certidio Negativa de D6bitos relativos a Tributos Federais e i Divida Ativa da Uniio, e INSS
emitida pelo Minist6rio da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Priblica Estadual (Certidno Negativa de Ddbitos Gerais,
compreendendo todos os tributos de competdncia do Estado), emitida pelo 6rgio competente, da localidade
de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) Prova de regularidade tiscal com a Fazenda Municipal, compreendendo D6bitos Mobiliririos e Imobili-
irios, onde for sediada a empresa, com validade na data da realizageo da licitageo;

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de servigo @GTS), fornecido pela
Caixa Econ6mica Federal, de acordo com a Lei n." g.036, de I I de maio de 1990.

h) Prova de inexistancia de d6bitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresenta-
9io da Certidio Negativa de D6bitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho-
TST, de acordo com a Lei n.o 12.440, de 07 de julho de 201 l.

i) Alvani de Licenga Sanitrlria (ALS) de tiolaridade da empresa licitante, expedido pelo 6rgao com-
petente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante.

8.T3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICAqAO TECNICA:
8'l'4 - Atestado de capacidade T6cnica' fomecido por pessoajuridica de direito piblico ou privado, decla-
rando que a licitante fomeceu ou esta fomecendo saiisfatoriamente o objeto desta licitagio, devendo infor-
mar o nivel de satisfagio com a execugio dos mesmos.

z?-
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I - Para atender o disposto acima 6 necessilrio que o Atestado permita a identificaglo da pessoa que o estii
emitindo, portanto, deveri ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter razio social, CNpJ,
enderego, telefone e com identificagio do signatriLrio, assinatura do responsiivel legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, ndo serio considerados aqueles emiti-
dos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente;

a) Serio consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente, empre-
sas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham pelo menos uma mesma
pessoa fisica ou juridica que seja s5cio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necess6rios e suficientes para a comprovag6o da
qualificagdo t6cnica exigida e, se possivel, indicar com marca texto os itens que comprovardo as exig6ncias.

8.2 - DOCUMENTAqAO RELATTVA A gU.I.IrrICIqAO TCOXONNCO.FINANCEIRA

a) Balango patrimonial e demonstragOes contibeis do riltimo exercicio social, jh exigiveis e apresentados
na forma da_ lei, que comprovem a boa situagSo financeira da empres4 vedaih a sur.a'substituigao por ba-
l_angetes ou balanqos provisorios, podendo ser atualizados por iniices oficiais quando encerrado h:i mais
de 3 (t€s) meses da data de apresentagio da proposta. Devendo vir acompanhad} de c6pia dos termos de
abertura e de encerramento do Liwo Diririo do qual foi extraido, contenAo o ntmero de registro da Juna
Comercial, bem como a identificagio da assinatura do titular ou reg€sentante legal da emp,-resa e do con-
tabilista responsivel pela escrituragio.

a'l) Quando se tratar de pessoajuridica constituida sob a forma de sociedade an6nima, admitir-se-6 a
apresentageo do balango patrimonial devidamente registrado, acompanhado de c6pia da respectiva
publicagio em Diririo Oficial.

a.2) As empresas com menos de 0l (um) ano de exercicio social de existencia devem cumprir a exi-
gencia contida no inciso I, mediante a apresentagao do Balango de Abertura ou do riltimo Balango
Patrimonial levantado.

a'3) Somente ser6o vrllidos o Balango Patrimonial e Demonstrag6es Conlibeis do riltimo exercicio
financeiro.
a'4) Podefio ser exigidas das empresas para confrontagao com as Demonstragdes Cont6beis, as in-
formag6es prestadas d Receita Federal.

b.l) A an6lise da qualificagZo econ6mico-financeira serii feita da seguinte forma:

b.2) Solv6ncia Geral (SG)
Onde:

SG: Ativo Total > Im.G*Un,e"p_,"
II
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b.3) Estarao habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado maior a I (um)
no indic{SG).

8'2'l - Certidio negativa de fal6ncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoajuridica;

8'2'2 - Declaragio, observadas penalidades cabiveis, de superveni6ncia de fatos impeditivos da habilitagio,
conforme Anexo [V deste Edital.

E.2,3 - Declaragio da licitante de que nro possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de lg
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer habalho,
salvo na condigio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXII do artigo 7. da
Constituigao Federal (na forma do Anexo V deste Edital).

8'2'4 ' Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 6rgio priblico, deverlo
estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nao conste expressamente seu prazo de
validade, considerar-se-io viridos por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissio.

8.3 - Sob pena de inabilitagro, todos os documentos apresentados para habilitagao deverao estar:

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com ntmero do cNpJ e com o enderego respectivo;
b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c) se a licitante for a filial, todos os documentos devereo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8'4 - os documentos exigidos neste Pregio poderio ser apresentados em original, por qualquer processo de
c6pi4 autenticado por cart6rio competente ou pelo Pregoeiro, ou publicageo em 6rgao da imirensa oficial.

8'4'l - os documentos de habilitagio poderEo ser autenticados pelo pregoeiro ou pela Equipe de Apoio apartir do original at6 is 11: 00 horas do riltimo dia ftil que anteceder a data marcada para abertura dos
envelopes Proposta e Documentagao;

8.4.2 - Serio aceitas somente c6pias legiveis;

8.4.3 - Nlo serio aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8'4'4 - o Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiverdrivida e julgar necessiirio.

8'5 - com relagSo i documentagao de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou empresa depequeno porte, a mesma deverao apresentar todos os documentos exigidos neste Editar, mesmo que apre-sente alguma restrigdo (art.43 da Lei Complementar Federal nol23 /2006 de 14.12.2006).

つ
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8'5'l - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo alguma restri-
geo na comprovagio da regularidade fiscal, ser-lhe-6 assegurado o prazo de 5 (cinco) dias irteis, com termo
inicial a partir da publicagio do aviso de resultado, prorrog6veis por igual periodo, a crit€rio da Administra-
9io Priblica, atravds do Pregoeiro, para a regularizagiio da documentagao, pagamento ou parcelamento do
d6bito, e emissdo de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa ($ l" do art.
43 da Lei Complementar Fe de':,l n'123/2006 de 14.12.2006 alterado pela Lei Complementar Federal 147 de
07 de Agosto de 2014).

8'5'2 ' A nio regularizagEo da documentagao, no prazo concedido, implicar6 decad6ncia do direito d contra-
tagao, sem prejuizo das sang6es previstas no art. 8l da Lei Federal no g.6661g3 de 21.06.1gg3, sendo faculta-
do d Administrageo convocar os Iicitantes remanescentes, na ordem de classificagio, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitaqeo ($ 2" do arl. 43 da Lei Complementar Federal nol23 /2006 de 14.12.2006).

8'6 
-- 

Ap6s examinados e julgados os documentos apres€ntados para efeito de habilitagio das licitantes,
mediante confronto com as condig6es deste Edital, serio desqualificados e nio aceitos aqueles que nao
atenderem dLs exigencias aqui estabelecidas.

8'7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro podeni fixarJhes o prazo de 0g (oito) dias
oteis para a apresentageo de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitat6rio.

8'7'l - Ser6o exigidos para reapresentageo apenas os documentos desquarificados e nio aceitos;

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

9'l - Qualquer interessado podeni, ati 02 (dois) dias riteis antes da data fixada para abertura da sessio de
processamento do Pregilo, solicitar esclarecimentos, provid€ncias ou impugnar o presente Edital, sob pena de
decad6ncia de fazeJo administrativamente.

9'2 - No caso de impugnageo a petigao deverS ser protocolizada no protocolo Geral do Municipio contendo
os documentos necess6rios para a perfeita identificagno da impugnante, bem como de documenios onde sejapossivel a verificagio da capacidade de representagao do sign"uinio, sob p"na de nio conhecimento;

93 - Acolhida a impugnagio ao ato convocat6rio, seni designada nova data para realizagio do certame, com
a devida publicidade, inclusive das alterag6es, se houverem.

9'3'l - Nio sendo possivel a decislio administrativa pertinente antes da data fixada para a realizagdo destePregio, dever6 o impugnante participar normalmente do certame at6 que haja o m6rito relativo aimpugnagio.

9. DO RECURSO E DA IMPUGNA
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9'4 - A manifestagSo da intengSo de interpor recurso, pleiteada pela licitante dever6 ser feita o hegoeiro
imediatamente ap6s a declaragdo do(s) vencedor (es).

9'5 - A licitante na sua manifestagio explicitan! necessariamente, a motivagiio consistente que ser6
liminarmente avaliada pelo pregoeiro, o qual decidini pela sua aceitagdo ou nio.

9'6 - A falta de manife$ageo imediata e motivada da intengio de interpor recuno pela licitante, implicani na
decadEncia desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto d (s) licitante (s) vencedora (s).

9'7 - Admitido o recurso, a licitante ter6 o prazo de 03 (tr€s) dias uteis para a apresentagio d*s raz6es
recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estari disponivel as demais licitantes classificadas, para impugn6-lo ou n6o, apresentando suas contrarrazoes em at6 03 (tr6s) dias riteis, contados do t6rmino do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cart6rio dos autos do hegio.

9'8-- As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso (s) ficareo intimadas a faz6-lo desde a reuniio derealizaglo deste Pregio.

9'9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receber6 o recurso, declarando o seu efeito suspensivo, e encaminrar6d Procuradoria Juridica para an6lise e parecer, sendo a decisio proferida pela autoridade competenterespons6vel pela homologagio da licitagio.

9'10 - o provimento quanto ao m6rito do recurso pela autoridade competente implica tio somente ainvalidagio daqueles atos que ndo sejam passiveis de aproveitamento.

9'll - Ap6s decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridadecompetente poderd adjudicar o objeto do pregao a licitante vencedora, e em consequ6ncia homorogar oprocedimento Iicitat6rio.

IO. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10'l - Homologada a licitagro ser:i formalizada a Ata de Registro de pregos, documento vinculativoobrigacional de fomecimento, onde constario os pregos a serem praticados, com caracteristicas decompromisso da licitante vencedora, r" 
"onrocudas, 

vierem cerebrar contrato para fomecimento dosprodutos' nas condigoes definidas neste edital e seus anexos e, se for o .u.o, .o- 
", 

j".ais classificadas queaceitarem fornecer os produtos pelo prego do p.i-"i.o -"ro. pr"go, obedecido d ordem de classificagdo e osquantitativos propostos.

1o'2 - o Pregoeiro convocar6 formalmente as fomecedoras, com anteced€ncia minima de 03 dias fiteis,informando o local, dia e hora para a reuniio e assinatura da Ata de Registro de pregos.

t4
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10.2.1 - o prazo acima citado podeni ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pela fornecedora convocadq desde que ocora motivo justificado e aceito pela
Comisslo de Licitagdo.

10.3 - Colhidas ds assinaturas, o Departamento de Licitag6es e Compras providenciani a imediata publicagio
da Ata no Diririo Oficial do Municipio.

10.4 - As empresas com pregos registrados passareo a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de
Pregos, ap6s a respectiva assinatura da Ata.

10.5 - Caso a fornecedora primeira classificadq ap6s convocagio, nio comparecer ou recusar assinar a Ata
de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominagoes a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocar6 as
demais licitantes, na ordem de classificagio.

10.6 - Deconidos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem
assinatura de Ata de Registro de pregos e Fomecimento, as licitantes estareo
assumidos.

que haja convocagio para a
liberadas dos compromissos

10.7 - A ata de registro de pregos resultante deste certame ter6 a vig6ncia l2(doze) meses, a contar da data de
publicagio de seu extrato.

rl.I - A Ata de Registro de Pregos seni utilizada pela Secretaria Municipal de Safde na qualidade de
Usu6rias da Ata.

ll,2 - Cabet' a Usuriria da Ata a responsabilidade, ap6s o registro de pregos, pelo controle do cumprimento
de todas as obrigagOes relativas ao fornecimento, inclusive aplicagio das sangoes previstas neste edital.

11'3 - As Usur{rias da Ata deverio informar ao Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de pregos, do nio
comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o
caso, visando d convocagio dos remanescentes e aplicagio das penalidades cabiveis ao fomecedor faltoso.

I l'4 - Poderi utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6196o ou entidade de outros municipios que
nio tenha participado do certame, mediante pr6via consulta ao Ggdo Gerenciador do Sistema de Registro de
Pregos deste Municipio.

1l'4'l - As Adesdes previstas na forma do item acima n6o poderao exceder ao quintuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de pregos p.ra o 6rgio gerenciador e 6rgdos participantes,
independente do ntmero de 6rgios n[o participantes que aderirem.

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

.=
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11.5‐ O RegistO dc Pre90s seri fo111lalizadO por intcl..16dio da Ata dc Registro dc Pre9os, na foHlla do

Ancxo VI,nas cOndi95es prcvistas nestc edital

ll.6 ‐O Municipio dc sidrolandia niO se obriga a fIIIIlar contrata96es o‖ undas do Sistema Rcgistro dc
Pre9os,flcand∝ lhe facultada a u■ li“φo de outros mcios para aquiЫ 9お de itcm,respeitada a b」 sla9お
relaiva as lich96cs,sendo asscgurado ao bcnefcittio do RcgistrO de Pre9os prefettncia cm igualdade dc

condi96cs

‐

12.DO FORNECDENTO,DO LOCAL DE ENTRECA,ACErrE E RECEBIDEIENTO.

12.1-Cada fOmecimentO deveni ser cfctuado mcdiantc sOlicita9ao pOr csc●
tO,follllaliZada pela Secrctaria

Municipal de sa`de dcla dcvendO cOnstar:a dat、 O valor unittrio dO fOmccimentO,a quantldade pretendida
o iOcal para a cntrcga, O prazo, O carimbo e a assinatura dO responsivel, scndo cfctuada d■

etamcnte a
cmprcsa contratadι  devidalnentc autOrizada pela autOridade superior9 cOntendo o nimero dc referencia da

Aぬ .

12.2‐ A(s)fOmeccdora(s)Clおsincada(s)icaM(ぉ )obHgada(s)a atcnder as Ordens de fonlecimcnto
cfetuadas dentrO dO prazO dc validade dO registro,Inesmo sc a entrcga dos pnOdutos OcOrrcr cm data postc五

〇r
ao seu vencimcnto

12.3-0 10cal da entrega dOs prOdutos seri estabelecido em cada Ordem de FornecimelltOi cOnforme O

l2'3'r ' o prazo de entrega ser6 conforme solicitagio do 6rgio/entidade requisitante, ndo podendo
ultapassar 03(tncs)dias da data de recebimento da nota de empenro ou instrumento equivalente.

123'2 - O recebimento dos produtos se efetivar6; em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei E.666193,
mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificageo das especificag6es, mediante ..Termo de AceiteProvis6rio";

b) Definitivamente, ap6s a verificagio da qualidade, quantidade, caracterfsticas, especificag6es dos produtos,
e conseqiiente aceitag60 pela equipe responsaver, no prazo miiximo de 05 (cinco) dias, ."di-,"..Termo deAceite Definitivo,,_

1233 - Serio recusados os produtos que nao esteja em perfeito estado e que n6o atendam as especificag6esconstantes neste edital e/ou que ndo estejam adequados para consumo.

12'4 -.caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar nao receber ou n6o retirar a nota deempenho ou instrumento equivalente, ,o p*ro de 05 (cinco) dias [teis, a Administragio convocar6 a

ノ
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segunda classificada para efetuar o fomecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas,
aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

12'6 - A segunda classificada s6 podeni fomecer d Administragro quando a primeira classificada tiver seuregistro junta a Ata cancelada.

l2'7 - os produtos, objeto desta licihgao, deverio ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ouseja, de acordo com a ordem de utirizagio, dera devendo 
"Jnr* o nfmero da Ata de Registro de pregos, oproduto, o valor uniairio, a quantidade, o varor totar e o rocal da entrega, ar6m das demais exig6ncias regais.

l2'8 -. Relativamente ao disposto- no presente t6pico aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, asdisposisoes da Lei no 8.078 de I l/09/90 _ c6diCo d; Defe; ;;aonsumidor.

12'10 - As despesas relativas i entrega dos produtos correrio por conta exclusiva da usuiiria da ata.

l3'l - As obrigagoes decorrentes do fomecimento dos produtos constantes do Registro de pregos ser6ofirmadas com o Municipio de Sidrolandia .u."*uau * 
"Jniigl"s "stuu"t""iar" 

neste-edital e no que disp6eo art. 62 da Lei Federal n.. g.666/93, e seni fo.."tirua" ut uue, a",

a) Nota de empenho ou documento equivarente, quando a entrega n50 envorver obrigag.es futuras;

HJ;r 
t" empenho ou documento equivarente e contrato de fornecimento, quando presentes obrigag.es

l3'l'l - A Ata de Registro de Pregos (Anexo vI) 6 parte integrante deste edital, cujas condig6es deverio sermantidas na sua integralidade.

li;'";Jiill,lfllraretirada 
da nota de empenho e/ou assinatura da Ata seni de 05 (cinco) dias riteis,

l3'3 - os quantitativos de fornecimento serdo os fixados em notu de onpenho e/ou contrato e, observardoobrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de pregos.

li;i;li|"ljilI#|,|,H1:'" poderii subcontratar subempreitar, ceder ou transrerir, totar ou parciarmente

l4'l - os pregos registrados sereo fixos e irreajust'veis durante a vig.ncia da Ata de Registro de pregos.

t7
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14.2 - Na ocorr,Sncia do prego registrado tomar-se superior ao prego praticado no mercado, o Pregoeiro
notificani a fomecedora com o primeiro menor prego registrado para o item visando i negociagdo para a
redugio de pregos e sua adequagSo ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificag6es.

14.3 - Dando-se por infrutifera a negociaglo de redugio dos pregos, o Pregoeiro formalmente desonerar6 a
fornecedora em relagio ao item e cancelari o seu registro, sem prejuizos das penalidades cabiveis.

14.4 - Simultaneamente proceder6 a convocaglo das demais fomecedoras, respeitada a ordem de
classificagio visando estabelecer igual oportunidade de negociagZo.

14.5 - Na ocorrdncia de cancelamento de registro de prego para o item poder6 a Prefeitura Municipal de
Sidrolindia - MS, solicitar nova licitagao para a aquisigao do produto, sem que caiba direito de recurso.

15.DO PAGAⅣIEMO

15.1 - O pagamento, decorrente do fomecimento dos produtos desta licitageo, seri efetuado mediante crddito
em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento deflritivo dos produtos,
ap6s a apresentagao da respectiva documentagao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
conforme dispde o art. 40, inciso XIV, alinea "a", combinado com o art. 73, inciso tr, alinea.,b',, da Lei n.
8.666/93 e alterag6es.

15.2 - os pagamentos somente serao efetuados ap6s a comprovagio, pela(s) fornecedora(s), de que se
encontra regular com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentagao das
Certid6es Negativas de D6bito com o INSS e com o FGTS.

153 - Ocorrendo erro no documento da cobrangq este seni devolvido e o pagamento ser6 sustado para que a
fornecedora tome as medidas necess6rias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data
da reapresentagio do mesmo.

15.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de Compras, a seu
crit6rio, poderii devolv6Ja, para as devidas correg6es, ou aceit6-la.

15.5 - Na hip6tese de devolugao, a nota fiscayfatura ser6 considerada como neo apresentada, para fins de
atendimento das condigoes contratuais.

15'6 - Na pend6ncia de liquidag5o da obrigagdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpl6ncia
contratual o valor seri descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor da fomecedora.

t5'7 - A Administragzo Municipal n6o pagan! sem que tenha autorizageo pr6via e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou ndo instituigoes financeiras.
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16.8 ‐ Os cventuais cncargOs flnanceiros, processuais c outros, dccorrentes da inobservancia pela

FomecedOra de prazo dc pagamcnt。 ,scraO de sua cxclusiva responsabilidade

15.9‐ Fにa estabelecido O percentual dcjuros dc 6%(seヽ pOr centO)aO anO,na hi"tese de mora por parte da

contratante

16'l - Pelo descumprimento total da obrigagdo assumidq caracterizado pela recusa da fomecedora 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, ficani a fomecedora, a jufzo do
6rgio Gerenciador do Sistema de Registro de pregos, sujeito ds seguintes penalidades:

| - M'lta de 2o/o (dois por cento) sobre o varor constante da nota de empenho dou contrato;

II - Cancelamento do prego registrado;

III - Suspensao temponiria de participagiio em licitagao e impedimento de contratar com a administragio por
prazo de at6 05 (cinco) anos.

16'2 - As sangSes previstas nos incisos anteriores poderro ser apricadas cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustificado na execugao do objeto:

I - Multa morat6ria de 1% (um por cento), por dia ritil, sobre o valor da pre$ageo em atraso at6 o d6cimo dia;

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

III - Cancelamento do prego registrado.

16'4 - Por inexecugio total ou execug6o inegular do contrato de fomecimento ou de prestagio de servigo:

I - Advertdncia, por escrito, nas faltas leves;

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

III - Suspensao temporiiria de participagio em licitagio e impedimento de contratar com a administragao por
prazo de at6 05 (cinco) anos;

19
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IV - Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio priblica Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puniglo ou at6 que seja promovida a reabilitaglo perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade.

16'5 - A penalidade de mult4 estabelecida no inciso II, podeni ser aplicada juntamente com as sangoes
previstas nos incisos I, III e rV do subitem acima, sem prejuizo da rescisao unilateral do instmmento de
ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos art. 77 a g0 da l,ei Federal n" g.666193.

16'6 - Apresentagio de documentagio falsa, n6o manutengao da proposta e cometimento de fraude fiscal,
acarretari sem prejuizo das demais cominag6es legais:

I - suspensio temponlria de participagSo em licitagio ou impedimento de contratar com a Administrageo de
atd 05 (cinco) anos e descredenciamento do certificado de Registro cadastral deste Municipio.

16'7 - A empresa que nio recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pmzo mriximo de 05 (cinco)
dias frteis contados da notificagio ensejani tamb6m a aplicagio da pena de suspenseo tempore!.ia departicipagio em licita9eo ou impedimento de contratar com a Administragio priblica deste Municipio,
enquanto ndo adimplida a obrigagio.

16'8 - Fica garantido a fomecedora o direito pr6vio da citagio e de ampla defesq no respectivo processo, noprazo de 05 (cinco) dias fteis, contados da notificagdo ou publicagao do ato.

16'9 - As penalidades somente podereo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, medianteaplicagdo do principio da proporcionalidade, em razio de circunstancias fundamentadas em fatos reais ecomprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo miiximo de 05 (cinco) dias riteis da data em quefor notificada da pretensio da Administragao pribrica deste Municipio da apricagio da pena.

16'10 - As penalidades aplicadas sefio, obrigatoriamente, anotadas no certificado de Registro cadastraldeste Municipio.

16'll - competird a Secretaria Municipal de Saride, na qualidade de detentora da Ata de Registro de pregos aaplicagro das penaridades previstas no subitem r 7.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 17.3.

16'12 ' A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 16.4 sera de competencia exclusiva da autoridadem6xima da Prefeitura Municipar de Sidroldndia - MS, facurtada a ampla defesq na forma e no prazoestipulado no subitem 16'8' podendo a reabilitagio ser concedida mediante ressarcimento dos prejuizoscausados e depois de decorridos o prazo de sangio minima de 02 (dois) anos

16'13 - o org6o Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na quaridade de respons6vel pelo controledo cumprimento das obrigagoes relativas ao iomecimento cabefti d aplicagio das demais penalidadesprevistas no instrumento de convocagao.
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16.14 - As importincias relativas ds multas deverao ser recolhidas d conta do Tesouro do Municipio de
SidrolAndia, Estado do Mato Grosso do Sul.

17. DO CANCELAMENTO DO PREqO REGISTRADO

l7.l ' A Ata de Registro de Prego serd canceladq automaticamente, por decurso do prazo de vig6ncia ou
quando nao restarcm fomecedoras registradas e, por iniciativa da Prefeiora Municipal Sidrolindia quando:

l7.l.l - A licitante neo formalizar o contato decorrente do registro de pregos e,/ou niio retirar o instrumento
equivalente no Pmzo estipulado ou descumprir exig6ncias da Ata de Registro de Pregos, sem justificativa
aceitivel;

17.1.2 - ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugio total ou parcial do instrumento de ajuste;

17.1.3 - Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e niio houver €xito na negociagito;

17'1.4 - Der causa a rescisio administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por motivos elencados
no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

17.I.5 - Por razio de interesse pfblico, devidamente motivado.

l7'2 - Cancelado o Registro de Prego induzir6 na convocagao da fomecedora com classificagdo
imediatamente subsequente.

173 - Seni assegurado o contradit6rio e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias riteis, contados da notificagio ou publicagiio.

18. DA DOTACAO ORCAMENT

18'l - As despesas decorrentes das aquisig6es da presente licitagro correrao a cargo da Secretaria Municipal
de Saride, usuiiria da Ata de Regisho de pregos, cujos programas de Trabarho e Erementos de Despesas
constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condig6es
estabefecidas neste editar e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federar n"g.666/93 e arterag6es.

l9'l - Serio desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes,
consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequiveis, prego grobal ou unitiirio por
simb6lico, irris6rio ou cotagio de valor zero.
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19.2 - E facultada o pregoeiro ou d autoridade superior, em qualquer fase da licitaglo, a promogao de
dilig€ncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a inclusio posterior de
documento que deveria ser apresentado em sessio priblica da licitag5o.

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administrag6o, no interesse da administrag6o, anular ou
revogar' a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitagao, observada as disposig6es contidas no
art.49 da t ei n. 8.666/93 e arts. l7 e lg do Decreto Municipal n. I l512013.

l9'4 - Ap6s a apresentageo da proposta, nio caberd desist6nci4 salvo motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.

19.5 - As licitantes s6o respons6veis pela fidelidade e legitimidades das informag6es e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagio, bem como, pelo custo da preparagio e apresentagao dos
documentos, independentemente do resultado do processo licitat6rio.

19'6 - Nno havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagio do certame na
data marcad4 a sessao ser6 automaticamente transferida para o primeiro dia ritil subsequente, no mesmo horario e
local anteriormente estabelecido, salvo comunicagao ao contr6rio.

19'7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-6 o dia de inicio e incluir-
se-6 o do vencimento. 56 iniciam e vencem os pfttzos em dias de expediente.

19'8' o desatendimento de exig6ncias formais nro essenciais, nflo importara no afastamento da licitante,
desde que seja possivel a aferigio de sua qualificagio e da exata compreensio de sua proposta, durante a
realizag5o da sessio priblica da licitagio.

l9'9' As normas que disciplinam esta licitagao serdo sempre interpretadas em favor da amptiagdo da disputa
entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que regem a lei.

19.10. O ato de homologagio do procedimento nio confere o direito e contratagao.

l9'11' os casos omissos serio resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislaglo vigente.

19'12' os envelopes contendo a "documentageo e propostas" neo abertos no certame ficarao a disposiglo dos
licitantes pelo prazo miiximo de l5 (quinze) dias riteii do encerramento da licitagao, ap6s este periodo serio
destruidos.

19'13' Qualquer ato de.clarat6rio nao. apresentado em qualquer fase do torneio licitat6rio, podendo ocredenciado representante preencher a declaragio no mom"nto da ."ssao.

19'14' As decisoes do pregoeiro serSo consideradas definitivas somente ap6s homologagao do procedimentopelo Secretririo Municipal de Sa6de.
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19.15.Infolllla90cs Ou esclarecimentos adicionais sobre a presente‖ cimφO sOmente s∝ i admlidas por
escrlto,endcre9adas o PregOciro,cuJo endCre90 6 Rua Sao Pau10,n。 964,Centro,CEP 79170‐ 000,ncstc
Municfpio, at6 0 segundo dia que antecedcr a data de rcccbimento dos cnvelopes l c Ⅱ no hor`Ho dc
7h00min as ilhoomin hOras

convocat6rio.

19.17. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolindiq Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer
outro. por mais privilegiado que seja para processar as questdes resultantes desta licitagio e que nao possam
ser dirimida administrativamente.

Sidrolandia_Ms,14 dc maio de 2018

RENAttILVASANTOS
Secret{rio icipal de Fazenda, Tributagio

e Gestio Estrat6gica

‐
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N。 1753/2018

PREGAO PRESENCIAL N0021/2018

ANEXO I
TERMO DE REFERTNCIA

OBJETO: Registro de pregos para " aquisigiio de fraldas geri6tricas e infantil para pacientes assistidos pela
Assistdncia Social da Sairde, pacientes judiciais e pacientes carentes em atendimento a Secretaria Municipal
de Saride", com fomecimento parcelado e de acordo com as especificagdes e as respectivas quantidades
constantes no Anexo II deste Edital.

JUSTIFICATIVA: Atender os pacientes assistidos pela AssistBncia Social da Sarlde, pacientes judiciais. As
lraldas serio distribuidas a municipes carenles.

PRAzo MAruIo PARA oS FORTIECIMENToS: 03 (trds) dias riteis a contar da solicitagdo da Secre-
taria Municipal de Saride.

ADJUDICAqAO DO OBIETO: menor prego por item.

Obs: O pedido das mercadorias ser6 de acordo com a necessidade atrav6s de ordem de compra. No momento
da entrega do produto seni verificado as quantidades, condig6es dos produtos e embalagem, caso esteja em
desacordo com o produto licitado sere devolvido ao fomecedor e o mesmo devera efetuar a troca.

PREqOS REFERENCIAIS PARA CRITfRIO DE ACEITABILIDADE:

Sob pena de desclassificagdo os valores deverEo respeitar os seguintes pregos mriximo para cada item, a seguir
elencados:

ヽ

TAMANHO P _ PACOTE
COM NO MiNIMO 8 TINI-
DADES - as flaldas geri6tricas
adulto devem conter as seguin-
tes especificagdes minimas:
alto poder de absorgao, com
alta concentragao de gel; for-
mato anat6mico; barreiras
protetoras e eliisticos que auxi-
liam no controle do vazamen-
to; fitas reajustiiyeis; produto
hipoalerg6nico; sem perfume;
-validade minima de 6 meses
ap6s a entrega; COMPOSI-
QAO: eolpa de celulose, poli-
mero superabsorvente, filme
de polietileno, fibras de poli-

1600 15.27 24432,00
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ticos, fios de elastico, fitas
adesivas reajust6veis.

02 FRALDA GERIATRICA -
TAMANHO M _ PACOTE
COM NO MiNIMO 8 UNI-
DADES - as fraldas geriritricas
adulto devem conter as seguin-
tes especificagdes minimas:
alto poder de absorg6o, com
alta concentragao de gel; for-
mato anat6mico; barreiras
protetoras e el6sticos que auxi-
liam no controle do vazamen-
to; fitas reajust6veis; produto
hipoalergdnico; sem perfume;
-validade minima de 6 meses
ap6s a entrega; COMPOSI-
QAO: Polpa de celulose, pol!
mero superabsorvente, filme
de polietileno, fibras de poli-
propileno, adesivos termopl6s-
ticos, fios de elAstico, fitas
adesivas reajustiiveis.

PCT 10000 16,19 161.900,00

|

03

|

I FRALDA GERrirRrcA _
I TAMANHO G _ PACOTE
I corvr No MiNtMo 8 rrNr-

I OeOeS - as fraldas geridtricas

I adulto devem conter as seguin-

I tes especificagdes minimas:

I alto poder de absorgdo, com
alta concentraQao de gel: for-
mato anat6mico: barreiras
protetoras e el6sticos que auxi-
liam no controle do vazamen-
to; fitas reajustiiveis; produto
hipoalerg€nico; sem perfume;
-validade minima de 6 meses
ap_os a entrega; COMPOSI-
QAO: Polpa de celulose, pol!
mero superabsorvente, filme
de polietileno, fibras de pol!
propileno, adesivos termopliis-
ticos, fios de el6stico, filas
adesivas reaj ust6veis.

PCT 8000 16,59 132.720,00

04 FRALDA GERIITRICA _
TAMANHO GG - PACOTE
COM NO MiNIMO 8 T'rNI.
DADES - as fraldas geriritricas
adulto devem conter as seguin-
tes especificagoes minimas:
alto poder de absorgdo, com
alta concentragao de gel; for-
mato anat6mico; barreiras

PCT 10000 16,99 169.900,00

zつ
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protetoms e eldsticos que auxi-
liam no controle do vazamen-
to; fitas reajustiiveis; produto
hipoalerg€nico; sem perfume;
-validade minima de 6 meses
ap,6s a enrega; COMPOSI-
QAO: Polpa de celulose, poli-
mero superabsorvente, filme
de polietileno, fibras de poti-
propileno, adesivos termopl6s-
ticos, fios de el6stico, htas
adesivas reaiustilveis.

05 FRALDA INFANTIL - TA-
MAI{EO M - PACOTE
COM NO MINIMO 50 LTNI-
DADES - alto poder de absor-
96o, com alta concentrageo de
gel; formato anatdmico; bar-
reiras protetoras e eldsticos
que auxiliam no controle do
vazamenlo; fitas reajustdveis;
produto hipoalerg€nico; sem
perfume; -validade minima de
6 meses ap6s a entrega;
COMPOSIqAO: potpa de
celulose, polimero superabsor-
vente, filme de polietileno,
fibras de polipropileno, adesi-
vos termopliisticos, fios de
el6stico, fitas adesivas reajus-
tiiveis.

FARDO 1200 31,00 37200,00

06 FRALDA INFANTIL . TA.
MANHOG_PACOTECOM
NO MINIMO 50 L'NIDADES
- alto poder de absorgio, com
alta concentragao de gel; for-
mato anatOmico; barreiras
protetoras e eldsticos que auxi-
liam no controle do vazamen-
to; fitas reajustaveis; produto
hipoalerg6nico; sem perfume;
-validade minima de 6 meses
ap6s a entrega; COMPOSI-
QAO: Polpa de celulose, poli-
mero superabsorvente, fihne
de polietileno, fibras de poli-
propileno, adesivos termoplas-
ticos, fios de el6stico, fitas
adesivas reajustiiveis.

FRADO 2000 32,59 65 180,00

07 FRALDA INFANTIL― TA―

MANHO GC ― PACOTE
COM NO MNIMo 50 tlNI‐
DADES‐ alo pOder dc absOr

FARDO 4000 33,58 134320,00

０́
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A SILVA SANTOS
icipal de Fazenda, Tributaqlo

e Gest6o Estrat6gica

|

gao, com alta concentragao de
gel; formato anat6mico; bar-
reiras protetoras e elasticos
que auxiliam no controle do
Yazamento; fitas reajustiiveis;
produto hipoalerg€nico; sem
perfume; -validade minima de
6 meses ap6s a entreqa:
COMPOSTCAO: potpa ie
celulose, polimero superabsor-
vente, filme de polietileno,
fibras de polipropileno, adesi-
vos termoplasticos, fios de
eldstico, fitas adesivas reajus-
tiiveis.
TOTAL

RS 725.6s2,00

27
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ANEXO Ⅱ―FORMULARIO PAIpRONIZADO DE PROPΩ STA

PREGAO PRESENCIAL N° 021/2018

PROCESSO ADIIINISmTⅣ o N° 1785/2018

OBJf,TO: Registro de pregos para a selegSo da proposta mais vantajosa para a Administrageo pliblica,
objetivando aquisigio de fraldas geriritricas e infantil para pacientes assistidos pela Assistencia Social da
Safde' pacientes judiciais e pacientes carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Sairde.

FORNECEDOR CNPJ/11F

/

‐

TAMANHO P _ PACOTE
COM NO MD汀 Nlo 8 UNI‐

adulto deyem conter as seguin-
les especificagoes minimas:
alto poder de absorgao, com
alta concentragao de gel; for-
mato anatomico; barreiras
protetoras e eliisticos que auxi-
liam no contole do vazamen-
to; fitas reajusteyeis; produto

戦ltte留器LTlY爛ょ
ap-6s a enFegal COMPOSI-
qAO: Polpa de celulose. poli-
mero superabsorvente, fihne
de polietileno, fibras de poli-
propileno, adesivos termopliis-
ticos, fios de elastico. fitas

TAMANHO M_PACOTE
COM NO MiNTMO S IJNI-
DADES - as fraldas geri6tricas
adulto devem conter as seguin-
tes especificagdes mfnimas:
alto poder de absorgao, com
alta concentragao de gel; for-
mato anatomico; barreiras
protetoras e eldsticos que auxi-
liam no controle do vazamen-
to; fitas reajustaveis; produto
hipoalerg€nico; sem perfume;
-validade minima de 6 meses

10000
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O: Polpa de celulose, poli-
mero superabsorvente, filme
de polietileno, fibras de poli-
propileno, adesivos termopliis-
ticos, fios de eliislico, fitas

TAMANHO G _ PACOTE
coM No Urhrtuo t ul.Ir-
DADES - as fraldas geri6tricas
adulto devem conter as seguin-
tes especificagdes minimas:
alto poder de absorqdo, com
alta concentragao de gel; for-
malo anatomico; baneiras
protetoras e eliisticos que auxi-
liam no controle do vazamen-
to; fitas reajustriyeis; produto
hipoalergdnico; sem perfume;
-validade minima de 6 meses
apos a entrega; COMPOSI-
qAO: Polpa de celulose, pol!
mero superabsorvente, filme
de polietileno, fibras de poli-
propileno, adesivos termopliis-
ticos, fios de el6stico, fitas

TAMANHO GG - PACOTE
COM NO MiNIMO 8 LINI.
DADES - as fraldas geriiitricas
adulto devem conter as seguin-
tes especificagoes minimas:
alto poder de absorgao, com
alta concentrageo de gel; for-
mato anatdmico; barreiras
protetoras e elasticos que auxi-
liam no controle do vazamen-
to; fitas reajustiiveis; produto
hipoalerg€nico; sem perfume;
-validade minima de 6 meses
ap-6s a enrega; COMPOSI-
QAO: Polpa de celulose, poli-
mero superabsorvente, filme
de polietileno, fibras de pol!
propileno. adesivos termoplds-
ticos. fios de el6stico, fitas

10000

FRALDA II\TFANTIL .TA-
MANHO M _ PACOTE
COM No MINIMo 50 UNI‐
DADES_altO poder de absOr

com alta concentraqao de

8000
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gel; formato anatomico; bar-
reiras protetoras e eliisticos
que auxiliam no controle do
vazamento; fitas reajusl6veis;
produto hipoalerg€nico; sem
perfume; -validade minima de
6 meses ap6s a entrega;
COMPOSICAO: potpa de
celulose, polimero superabsor-
vente, filme de polietileno,
fibras de polipropileno, adesi-
vos termopl6sticos, fios de
el6stico, fitas adesivas reajus-
t6veis.

06 FRALDA INFANTIL - TA.
MANHOG-PACOTECOM
NO MINIMO 50 UNIDADES
- alto poder de absorqdo, com
alta cotrcentragao de gel; for-
mato anatdmico; barreiras
protetoras e eliisticos que auxi-
liam no contlole do vazamen-
to; fitas reajustiiveis; produto
hipoalergdnico: sem perfirme;
-validade minima de 6 meses
ap6s a entrega; COMPOSI-
QAO: eolpa de celulose, poli- 

|

mero superabsorvente. filme I

de polietileno. fibras de poli- |
propileno, adesivos termopftis- |

ticos, fios de ekistico, fims I

adesivas reajust6veis. 
I

FRADO 2000

07

|

FRALDA INFANTTL . TA.
MANHO GG _ PACOTE
COM NO MINIMO 50 I'NI.
DADES - alto poder de absor-
gdo, com alta concentragao de
gel; formato anat6mico; bar-
reiras protetoras e eldsticos
que auxiliam no controle do
vazamento; fitas reajust6veis;
produto hipoalerg€nico; sem
perfume; -validade minima de
6 meses apos a enbega:
COMPOSICAO: rotpa -de 

I

celulose. polimero superabsor- |

vente. filme de polietileno, 
I

fibras de polipropileno, adesi- I

vos termopl6sticos, fios de I

ekistico, fitas adesivas reajus- |hiveis. I

FARDO 400o

TOTAL

30
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CARIMBo DO CNPJ/MF E ASSINATURA DO
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側 XO IⅡ

DECLARAcAo DE ⅡAB]しITAcÅ0

Empresa) CNPJ/MF

(CndCrc90

declara, sob as penas da Lei, nos termos do
da Lei Federal n" 10.520/2002, que cumpre prenamente os requisitos da habiritagdo
de Pregio Presencial n' 021i2018, autorizado pelo processo Administrativo no

Por ser expressa manifestagdo da verdade, firmo o presente.

dc 2018
cldadc estado

Carimbo do CNPJMF e assinatura do
Representante legal da empresa

completo)
Inciso VII,a■  4°

exigidOs no Edital

1758/2018.

‐

つ

一

/

〃
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ANEXO IV

DECLARAcAo DE FATOS SUPERVENIENTESIIIPED口
「IVOS

Deciaramos,sOb as penalidades cabfveis,a inexiЫ 6ncia de fatOs que impe9a a nossa emprcsa
de participar de liciぃ。6CS piblicas,e∞ mpromcte se hfol‖ :ar a qualqucr tempo,sob as penas da Lei,a
cxistOncia dc fatos supcrveniclltcs impedlivos da sua habilita9ao,na f。

1.la dctel..hada no§ 2°,do a■ 32 da
Lci Fcderal n° 8666/93

「MS,  4

Assillatura dO representante legal da empresa

NO■IIE:

RAZAO SOCIAL DA E}PRESA

N° DO CNPJ/MFDA E■lIPRESA



‐

‐

n'8.666, de 2l dejunho de 1.993, acrescido pera Lei ng.g54, de 27 de outubro de r.999, que nro emprega
menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio emprega menor de dezesseis anos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA
ESTAIIO DO ITLATO GROSSO DO StlL

CNPJIv{F: 03.50 1.574i000 I -3 I

ANEXOV

DECLARACAO NOS TER]UOS DO INCISO )OfrIII DO ARTIGO 7'DA CONSTITIIICAO
FEDERAL

Pregio Presencial n" 021/2018
Processo Administrativo no f 785/2018.

inscrito CNPJ/MF    sob    o
legal o (a)Sr(→por intermddio de seu representante

CPF/ヽ ]Fn° .........., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei Federal

‐MS, dc

Assinatura do representante legal da empresa

(ObServaca。 :em casO ailluat市 0,assnalar a ressalva acima)

de

34
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ANEXO VI
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N'....J20I8

dias do m6s de- d" 

-, 

na sede do Municipio de SIDRoLANDIA-MS, situada a Rua seo
Paulo, no 964, Centro, SIDROLANDIA-MS -lws, representada neste ato pelo prefeito, Marcelo de Ararijo
Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.o 000406049 sspa4s e cpF n.o 519.593.991-E7, residente e
domiciliado na Rua Alagoas, l8l, Centro, SIDROLANDIA-MS - Ms, doravante denominada Contratante, e
do outro lado a empresa inscrita no CNPJA4F sob o n.o_, com estabelecimento

, na cidade doravante denominada Contratado, represen-
tada neste ato por brasileiro, portado(a) do RG n.. emitida
pela SSP/_, e do CPF n.o . nos termos nos termos da Lei no 10.520, de l7 dejulho de
2002, Lei no 8.078, de I I de setembro de 1990 (C6digo de Defesa do Consumidor), Lei Complementar no
123 de 14 de Dezembro de 1996, Decreto Municipal no I l5/2014, ambos de; e, subsidiariamente, pela Lei no
E'666/93 e alteragdes posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procurageo
inserta nos autos, resolvem registrar os pregos, conforme decisio exarada no processo Administrativo no
1785/2018 e IIOMoLOGADA nos autos, referente ao Preglo Presencial N" 021/2018 - REGISTRS DE
PREQOS, consoante as seguintes cl6usulas e condig6es:

I. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l'l' o objeto da presente ata 6 a selegao da proposta mais vantajosa para a administragio pfblica, objetivan-
do o registro de pregos para "aquisigio de fialdas geriritrica e iniantil para pacientes 

"ssi.tidos 
pela Assist6n-

cia Social da Salide, pacientes judiciais e pacientes carentes em atendimento a Secretaria Municipal de Sari-
de, com fomecimento parcelado, consumo previsto para l2(doze) meses,,.

2. CLAUSULA SEGUNDA. DA ATA DE REGISTRo DE PREqoS
2'l' A presente Ata de Regisho 6 o documento vinculativo obrigacional de fomecimento, onde conshrao ospregos a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante vencedora, se convocadas,
vierem celebrar contrato pfia fornecimento dos produtos nas condigoes definidas neste edital e seus anexos
e, se for o crBo, com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pero prego do primeiro
menor prego, obedecida a ordem de classificagio e os quantitativos propostos.

2'2' o Pregoeiro convocari formalmente as fomecedoras, com antecedencia minima de 03 dias riteis,informando o local, dia e hora para a reuniio e assinatura da Ata de Registro de hegos.

2'2'1- o prazo acima citado poderi ser prorrogado uma vez, por iguar periodo, quando, durante o seutranscurso, for solicitado pela fomecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito peloPregoeiro.

2'3' colhidas as assinaturas, a secretaria Municipal de Administragro providenciani a imediata publicagdono Di6rio Oficial do Municipio.

z
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2'4. As empresas com pregos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de Regisho de pregos,
ap6s a respectiva assinatura da Ata.

25' Caso a fomecedora primeira classificada, ap6s convocagSo, nao comparcc€r ou reausar assinar a Ata de
Registro de Pregos, sem prejuizo das cominag6es a ele previstas neste edital, o pregoeiro convocar6 as demais
licitantes, na ordem de classificagio.

2'6' Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das proposas, sem que haja convocagro para a assinatura de
Ata de Regisro de Pregos e Fomecimento, as licitantes estardo Iiberadas dos compromissos assumidos-

2'7 ' A ata de registro de pregos resultante deste certame teni a vig6ncia de 12 (dozn) meses, a contar da data de
publicagio de seu extrato.

3. CI/IUSULA TERCEIRA - DOS USU/IRIOS DA ATA DE Rf,GISTRO DE PRECOS
3'1' A Ata de Registo de Pregos senl utilizada pela Secretaria Municipal de Satde de Sidrolindia, Estado do
Mato Grosso do Sul.

3'2' Caberi a Usuiiria da Ata a responsabilidade, ap6s o regis'tro de pregos, pelo controle do cumprimento de
todas as obrigag6es relativas ao fomecimento, incrusive apricagao das sangoes previstas neste edital.

33' A Usu,iria da Ata devera informar ao orgio Gerenciador do Sistema de RegisEo de pregos, do n6o
comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou inshumento equivalente, conforme o caso,
visando d convocagio dos remanescentes e aplicagio das penalidades cabiveis ao fomecedor faltoso.

ヽ諦∫器i出■1紺1珈胤 鵠 l¶蹴織肥 盤胤理謂習暉dcstc Mu」 cfpiO

3'5' o Registro de Pregos senl formalizado por interm6dio da Ata de Regisfo de pregos, na forma do Anexo y1,
nas condigoes previstas no Edital de Conv@agAo.

3'6' o Municipio de Sidrolandia n6o se obriga a firmar contratagoes oriundas do Sistema Registro de pregos,
ficando-lhe facultada a utilizagao d3 ouhos meios para aquisigao de item, respeitada a legislagio relativa dslicitagdes, sendo assegurado ao beneficiririo do Regisho de e.egos pretrtncia em iguardade de condig6es.

4. CI/iU'I,JLA QUARTA . Do F,RNECIMENT,, L,CAL Df, ENTREGA,, ACEITE ERECEBIMENTO.

l;'Ji. 
o" 

" 
Registro de Pregos seni utilizada para aquisigio do respectivo objeto pela Secrearia Municipal de

4'2' cada fomecimento dever6 ser efehndo mediante solicitagao por escrito, formalizada pela SecretariaMunicipal de Sarlde dela devendo consta-r: a dat4 o valor unitiirio do fomecimento, a quantidade pretendida, o

/
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local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsrivel, sendo efetuada diretamente a empresa
contratad4 devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o nimero de refer€ncia da Ata

43' A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficani (eo) obrigada(s) a atender as ordens de fomecimento efbtuadas
dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entr€ga dos prcdutos ocorrerem em data posterior ao seu
vencimento.

4.4. Os produtos devem ser entregues nos locais informados pela Secretaria no prazo m6ximo de 03 (ffis)dias,
ap6s a solicitag5o, mediante requisigio ex@ida pelo contratante, respeitando-se o limite da quantidade solicitada

4'4'l' O prazo de entrega ser6 conforme soticitagSo do 6rgio/entidade requisitante, n1o podendo ultrapassar 03
(u€s) dias irteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

4'4'2' o recebimento dos produtos se efetivani em conformidade com os arts. i3 a76 dal*ig.666/93, mediante
recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificagao das especificagoes, mediante .,Tenno de Aceite
Provisorio";

b) Defrnitivamente, ap6s a verificagdo da qualidade, quantidade, caracteristicas, especificagoes dos produtos, e
consequente aceitagao pela equipe respons6vel, no pram mriximo de 05 (cinco) dias, mediante ,,Termo 

de Aceite
Defuritivo".

4'43' Serio recusados prcdutos imprest6veis ou defeituosos, que nao atendam as especificag6es constantes neste
edital e/ou que nio estejam adequados para o uso.

4'5' Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar niio receber ou neo rctirar a nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias riteis, u ad.irirr"gao *nvocani a segunda classificada para
efetuar o fomecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as
penalidades cabiveis.

4'6' A segunda classificada so podenl fomecer d Admhistracio quando a primeira classificada tiver seu r€gistrojunto a Ata cancelada-

4'7' os produtos, objeto desta liciagao, deverao ser enfegues acompanhados de notas fiscais distintas, ou seja, de
acordo com a ordem de utilizagao, dera devendo consa; o nrimero da Ata de Registro de pregos, o produto, ovalor unitirio, a quantidade, o valor totar e o locar da enteg4 ar6m das demais exig&rcias regais.

43' Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposi@s daLei n' 8.078 de I l/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

ASS:
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4.9. As despesas relativas i entrega dos produtos correrio por conta exclusiva da detentora da ata.

5. CLAUSI]LA QT]INTA _ DA CoNTRATACAo
5'1. As obriga@es decorrentes do fomecimento dos produtos constantes do Registro de Pregos seni firmado com
o Municipio de Sidroldndia observada as condi@s estabeleridas neste edital e no que disp6e o art.62 da Lei
Federal n". E.666/93, e seni formalizada atrav6s de:
a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entega neo envolver obriga@s firturas;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes obriga@s futuas.

5.1.1. A Ata de Registro de Pregos (Anexo VI) 6 parte integrante do Edital de Convocagao, cujas condi@s
deverEo ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata seni de 05 (cinco) dias iteis, contados da
convocagao.

53' os quantitativos de fomecimento serao os fixados em nota de empenho e./ou contrato e, observar6o
obrigatoriamente os valores regisb.ados em Ata de Registro de pregos.

5'4' A licitante vencedora n6o podeni subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o objeto
da presente licitagio.

6. CLAUSULA sExTA-Do pREqo E REvrsAo
6'I' Os pregos registrados ser6o fixos e irreajustiiveis durante a vigencia da Ata de Registro de pregos.

6'2' Na ocorrencia do prego regishado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, a Comissio de
Licitaqdo notificari a fomecedora com o primeiro menor prego registrado para o item visando a negociagio
para a redugio de pregos e sua adequagao ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificagOes.

63' Dando-se por infrutifera a negociagdo de redugio dos pregos, a Comissao de Licitag6o formalmente
desonerar6 a fomecedora em relagio ao item e cancelar6 o seu registro, sem prejuizos das penalidades
cabiveis.

6'4' Simultaneamente procedera a convocagao das demais fomecedoras, respeitada a ordem de classificagio
visando estabelecer igual opomrnidade de negociagio.

6'5' Na ocorrencia de cancelamento de registro de prego para o item, poder:i a prefeitura Municipal de
Sidroldndia, solicitar nova licitagio para a aquisig[o do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
7'l' O pagamento, decorrente do fomecimento do objeto desta licitagio, sere efetuado mediante credito em
conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos
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produtos, ap6s a apresentagdo da respectiva documentagio fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme disp6e o art.40, inciso XIV, alinea.,a,,, combinado com o art. 73, inciso rI, alinea.,b,,,
da Lei no E.666/93 e alteragdes.

7'2' Os pagamentos somente serlo efetuados ap6s a comprovagflo, pela(s) fomecedora(s), de que se encontra
regular com suas obrigag6es para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentagao das Certid6es
Negativas de D6bito com o INSS e com o FGTS.

7'3' Oconendo erro no documento da cobranga, este sen{ devolvido e o pagamento ser6 sustado para que a
fornecedora tome as medidas necess6rias, passando o prazo pr:a o pagamento a ser contado a partir da data
da reapresentagao do mesmo.

7'4' Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria Municipal de Saide a seu
crit6rio, poderii devolv6-la, para as devidas correqoes, ou aceitiiJa.

7'5' Na hip6tese de devolugIo, a nota fiscal/fatura ser6 considerada como n6o apresentad4 para fins de
atendimento das condig6es contratuais.

7'6' Na pend€ncia de liquidagio da obrigagio financeira em virhrde de penalidade ou inadimpl6ncia
contratual o valor ser6 descontado da fatura ou cr6ditos existentes em favor da fomecedora.

7'7. A Administragio Municipar nro pagar6, sem que tenha autorizagio pr6via e formar nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou n6o instituigoes financeiras.

7'8' Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservanci4 pela Fornecedora
de prazo de pagamento, serio de sua exclusiva responsabilidade.

7'9' Fica estabelecido o percentual de juros de 60z (seis por cento) ao ano, na hip6tese de mora por parte da
contratante.

s. cL(usuLA NoNA - DAs sANqOEs ADMTMSTRATTVAS
E 1' Pelo descumprimento total da obrigagio assumida, caracterizado pela recusa da fomecedora em assinaro 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, ficara a fomecedora, a juizo do
orgSo Gerenciador do Sistema de Registro de pregos, sujeito is seguintes penaridades:
r - Multa de l07o (dez por cento) sobre o varor constante da nota de empenho e/ou contrato;II - Cancelamento do prego registrado;
rlr - suspensio temponiria de participaglio em ricitagio e impedimento de contratar com aadministrageo por prazo de at6 05 (cinco) anos.

39 /
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8.2. As sangdes previstas nos incisos anteriores poderdo ser aplicadas cumulativamente.

E3. Por atraso injustificado na execugdo do objeto:
I - Multa morat6ria de 1% (um por cento), por dia ritil, sobre o valor da preshgeo em atraso at6 o
d5cimo dia;
II - Rescisio unilateral do contrato se for o caso, ap6s o d6cimo dia de atraso e,
III - Cancelamento do prego registrado.

8'4' Por inexecugao total ou execu9io irregular do contrato de fornecimento ou de prestageo de servigo:
I - AdvertCncia, por escrito, nas faltas leves;
tr - Multa de l0%o (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte nao cumprida ou da totalidade do
fornecimento nlo executado pela fornecedora;
IIr - Suspensao tempordria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a administragio por
prazo de at6 05 (cinco) anos;
fv - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraglo priblica Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigio ou at6 que seja promovida a reabilitagro perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade.

E'5' A penalidade de multq estabelecida no inciso lI, podeti ser aplicada juntamente com as sangoesprevistas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem p.eiuizo da rescisio unilateral do instrumento de
ajuste por qualquer das hip6teses prescritas nos an. 77 a g0 da Lei n. g.666/93.

8'6' Apresentaqio de documentagao falsa, nlo manutengeo da proposta e cometimento de fraude fiscal,
acarretari sem prejuizo das demais cominagOes legais:
I - suspensao temporiiria de panicipagdo em licitagao ou impedimento de contratar com a Administragio de

at6 05 (cinco) anos e descredenciamento do certificado de Registro cadastral deste Municipio.

E.7. A empresa que nio recolher as multas tratadas nos
dias fteis contados da notificagio ensejarii tambdm a
participageo em licitaglo ou impedimento de contratar
enquanto ndo adimplida a obrigagdo.

8'8' Fica garantido a fomecedora o direito pr6vio da citagro e de ampla defesa, no respectivo processo, noprazo de 05 (cinco) dias fteis, contados da notificagdo ou iublicagao do ato.

8'9' As penalidades somente poderio ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, medianteaplicagio do principio da proporcionalida de, em razlo de circunstiincias fundamentadas em fatos reais ecomprovadas, desde que requeridas por escrito e no pfttzo miiximo de 05 (cinco) dias riteis da data em quefor notificada da pretensio da Administrag.0 priblica deste Municfpio da aplicagio da pena.

8'10' As penalidades aplicadas serao, obrigatoriamente, anotadas no certificado de Registro Cadastral desteMunicipio.

incisos anteriores no prazo m6ximo de 05 (cinco)
aplicagdo da pena de suspensio temporriria de
com a Administragio Priblica deste Municfpio,

.-2
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8'll' competini a Secretaria Municipal de Saride, na qualidade de Usuriria da Ata de Registro de pregos aaplicagao das penalidades previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 9.3.

8'12' A penalidade estabelecida no inciso IrI do subitem 9.4 senl de competencia exclusiva da autoridademdxima da Prefeitura Municipal de Sidrordndia - MS, facurtada a ampia defesa, na forma e no prazoestipulado no subitem 8'8, podendo a reabilitaglo ser concedido mediante ressarcimento dos prejuizos
causados e depois de decorridos o prazo de sangio minima de 02 (dois) anos.

8'13' o orgro Gerenciador do Sistema de Registros de Pregos, na quaridade de responsivel pelo controle documprimento das obrigagoes relativas ao fomecimento caber6 a aplicagio das demais penalidades previstasno instrumento de convocagao.

8'14' As import'incias relativas is multas deverao ser recolhidas i conta do Tesouro do Municipio deSidroldndiq Estado do Mato Grosso do Sul.

9. CLAUSULA NoNA _ Do CANCELAMENTo Do pRDqo REGISTRADo9'l' A Ata de Registro de prego ser6 cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vig6ncia ouquando nio restarem fornecedoras registradas e, por iniciativa da prefeitura Municipal de Sidroldndia /IvlSquando:

9.1.1. A licitante nio formaliz;'-,';r"*;;#;,il;;fl ;,T:ffi *'::"ffi::"*T:'H::rJ::n:::ff;1"il,Tffi:I:

9'1'2' ocorrer qualquer das hip6teses de inexecugio total ou parcial do instrumento de ajuste;

9'l'3' os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e ndo houver 6xito na negociagdo;

9'l'4' Der causa a rescisdo administrativa do ajuste decorrente do registro de pregos por motivos elencadosno art. 77 e seguintes da Lei Federal no. 5.6661i3;

9.1.5. Por razio de interesse priblico, devidamente motivado.

9'2' cancelado o Registro de Prego induzirf na convocagdo da fomecedora com classificagdo imediatamentesubsequente.

9'3' Seni assegurado o contradit5rio e a ampra defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias riteis, contados da notificagao ou publicag; 
_.- *"
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10. CLAUST]LA DfcIMA - DA DoTAcAo oRCAMENTARIA
l0.l' As despesas decorrentes das aquisig6es da presente licitagio coneriio a cargo da Secretaria Municipal
de Satde, usu6ria da Ata de Regisho de Pregos, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas
constareo nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condig6es
estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n.g.666/93 e alterag6es.

II. CLAUSI]LA DfCIMA PRn,fiIRA - Do PREco REGISTRADo
ll.l. Considerando tratar-se de julgamento de licitagiio na modalidade de Preg6o Presencial - Registro de
Pregos, tipo menor prego por item, HOMOLOGADO a classificagSo das empresas conforme abaixo especifi-
cadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

Item Produto UND QTD 」Ｒ

ＮＴ

Ｖ

Ｕ

VLR TOTAL DETENTORA

01

02
03

04

05

06

07

TOTAL

12. CLAUSI,JLA DTCIMA SEGI,NDA - DA PUBLICIDADE
l2'l' o extrato da presente Ata de Registro de Prego serii publicado no Diririo oficial do Municipio, confor-
me o disposto no art.6l, parigrafo tnico, da ki Federal n..g.666/93.

13. CLAUSULA DICIMA TERqEIRA-DAS DIsPoSIcoEs nNAIS
l3'l' Aos casos omissos aplicar-se-io as demais disposig6es constantes da Lei n.ol0.520, de l7 de julho de
2002, do Decreto Municipal n.'l l5/20r3, da Lei Federar n" g.666, de 2l dejunho de r993, e demais normas
apliciiveis a esp6cie.

RELAqAo DAs DErurronls or-lrA E sEUs REsp-a-NoStAI6IEs

TOTAL GERAI RECISTRADO
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14. CLAUSULA DfCTMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolindia-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qual-
quer outro, por mais privilegiado que seja para processar as quest6€s resultantes desta licitagio e que nio
possam ser dirimida administrativamente.

‐

Marcelo de Ararijo Ascoli
Prefeito Municipal

DETENTORA DA ATA
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ANEXO VII― Ⅳ呻 TA DO CONTRATO
COmTO ADMINISTRATⅣ O N°   /2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°   /2018

dias do mes d9_de___´ na sede do Munにlpio de SIDROLANDIA― MS,situada a Rua
saO Paul。,n° 964,Centro,SIDROLANDIA‐ MS―M/S,rcpresentada neste ato pelo Prefeito,Marcclo de

Ara可 o Asco‖ ,bras‖ eiro,casado,po由 dOrdo RG n° 000406049 SSP/MSe CPF n° 519593.991‐ 87,resi‐

dente e domicihado na Rua Alagoas,181,Centro,SIDR()LANDIA‐ MS‐ MS,doravante dcnominada Con‐
tratante  e  a empresa

CNPJ/MF   sob   O
inscrita no

estabelecimento na
na cidade

n°

denominada Contratado, representada neste ato
portador da carteira de identidade tipo RG n.o

por

doravante

brasileiro,
emitida pela SSP/_, e do CPF n.o

pactuam o presente Contrato, cuja celebragao foi autorizada pelo despacho de homolo-
gageo do processo de Pregio Presencial N'021/201g - REGISTRO DE pREqos, e nos termos da Lei
Federal N.'8'666/93 em sua atual redagio, atendidas as cliiusulas e condig6es que se enunciam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: "AquisigSo de fraldas geri6trica e infantil para pacientes assistidos
pela Assist6ncia Social da Saride, pacientes judiciais e pacientes carentes em atendimento a Secretaria Muni-
cipal de Safde, com fomecimento parcelado, consumo previsto para l2 meses,,.

cLAusuLA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAo: o objeto deste contrato ser6 realizado por execugao
indireta.

cLAusuLA TERCEIRA - Do pREco E coNDIcoES DE PAGAMENTo: Dri-se a este conrrato o
valor global de RS

$ l" ' O pagamento, decorrente do fomecimento do objeto desta licitageo, seni efetuado mediante credito em
conta corrente a ser fornecida pela contratada, no prazo de at6 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo dos produtos, ap6s a apresentagio da respectiva documentagdo fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, conforme disp6e o art. 40, inciso Xrv, arinea..a,', combinado com o art. 73, inciso II,
alfnea "b", da Lei no 8.666/93 e alterag6es.

s 2" - o critdrio de reajuste dos pregos contratados ser6 com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei Federal N".
8'666/93, em sua atual reda96o, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo 6196o compe-
tente do Govemo Federal, ou da variagio efetiva do custo da produgio e pregos aoais de mercado local ou
regional, mediante pesquisa de pregos, ou ainda na variageo mensal do IpCA (IBGE).

$ 3' - ocorrendo atraso no pagamento, desde que este niio decorra de ato ou fato atribufvel ao Contratado,
aplicar-se-6 o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensagdo financeir4 que sen{ o produto resultante do
mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo ntmero de dias de atraso do m6s correspon-
dente, repetindo-se a operagiio a cada m6s de atraso
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$ 4'- O prego contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incid6n-
cia de quaisquer tributos, contribuig6es ou obrigag6es decorrentes da legislagio trabalhist4 fiscal e previden-
ciriria a que sujeito.

$ 5" - Caso se faga necess6ria i retificagio de fatura por culpa do Contratado, o prazo ter6 sua contagem
suspensa atd a data de reapresentageo da fatura ao 6rgio, isenta de erros, dando-se, entiio, prosseguimento d
contagem.

$ 6" - Nao serilo quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisigio de Compra;

cLAusuLA QUARTA - o pRAzo: o prazo de vig6ncia do presente contrato 6 de 12 meses.

PARTIGRAFO imCO: Havendo interesse da Administrageo, o presente Contrato podera ser prorrogado
nas seguintes hip6teses:

I - Nos casos previstos na legislagio pertinente;
II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLAUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes das aquisig6es da presente liciagao cor-
rerao a cargo da Secretaria Municipal de Satde, usuiria da Ata de Registro de pregos, cujos programas de
Trabalho e Elementos de Despesas constareo nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento
equivalente, observada as condig6es estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal
n" 8.666 I 93 e alterag6es.

CL^{USULA SEXTA - DA FISCALIZACAO: Cabe ao contratante, a seu crit6rio e atrav6s da Secretaria
Municipal de Finangas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagio de todas as fases de cumprimento
do presente contrato, e, o Contratado declara aceitar, integralmente, todos os m6todos e processos de inspe-
9io, verificagdo e controle a serem adotados pelo Contratante.

PARj'GRAFo tmco - o contratado permitini e oferecer6 condig6es para a mais ampla e completa
fiscalizagio, durante a vigEncia deste Contrato, fomecendo informag6es, propiciando o acesso i documenta-
9eo pertinente e atendendo is observag6es e exigencias apresentadas pera fiscalizagio.

cLAusuLA sfTtruA - DAs oBRrcAcoES Do CoNTRATADo: constituem obrigagoes do contre-
tado, al6m das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

I - Entrega dos produtos, objeto deste contrato, no prazo proposto, mediante Requisigio de comprq e em
conformidade com as especificag6es exigidas no Edital e daAta de Registro de preios;
II - Manter, durante a execugeo do Contrato, todas as condigoes de habilitagao e qualificagio exigidas na
licitagao 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 i previdencia Social, encargos trabalhistas, p€-
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mios de seguro e de acidentes de trabalho, transito, e outras despesas que se fizerem necessarias ao cumpri-
mento do objeto pactuado;

IV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo comportamento de
seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados ao con-
tratante ou a terceiros;
v - Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovagao de estarem sendo satisfeitos todos os
seus encargos e obrigagOes trabalhistas, previdenci6.rios e fiscais;
VI - Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuizos e danos decorrentes de sua demo-
ra ou de sua omissio, na conduglo do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros rela-
tivos d execugio do objeto deste Contrato;
vII - Responsabilizar-se por quaisquer 6nus decorrentes de omissdes ou erros na elaboragao de estimativa
de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o contratante;
VIII - Aceitar, nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supressoes que se fizerem, no objeto,
at€ 25yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;
IX - Instruir o fomecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes, juntando c6pia
da solicitagao de entrega (requisigao);
X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuizos decorrentes de infragdes a que houver dado causa;
XI - Ndo transferir em hip6tese alguma este instrumento contratual a terceiros.

CLAUSIJLA OITAVA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATA]\ITE: CONStitUEM ObrigAg6ES dO CON-
tratante:
I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado;
II - Fomecer e colocar i disposigio do Contratado todos os elementos e informagoes que se fizerem necess6-
rios i execugSo do fornecimento:
III - Proporcionar condigOes para a boa consecugio do objeto deste Contrato;
IV - Notificar, formal e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas no cumprimento
deste Contrato;
v - Notificar o Contratado, por escrito e com anteceddncia, sobre multas, penalidades e quaisquer d6bitos
de sua responsabilidade;

YI - Fiscalizar o presente Contrato atrav6s do 6rgio competente;

CLAUSULA NONA - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE, E RECEBIMENTO DOS PRODU.
TOS: Os produtos devem ser entregues nos locais informados pela Secretaria de Municipal de Satde no
prazo m6ximo de 03(tr6s) dias, ap6s a solicitageo, mediante requisigio expedida pelo contr;tante, respeitan-
do-se o limite da quantidade solicitada.

$ l'- A Contratada obriga-se a fomecer os produtos a que se refere este contrato, conforme os quantitativos
e especificag6es descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituigao uma vez que nao
esteja em conformidade com as referidas especificag6es.
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$ 2" - O recebimento dos produtos se efetivar6 em conformidade com o art. 76 da Lei Federal no. 8.666tg3,
mediante termo de recebimento, expedido por servidor respons6vel pelo Orgeo competente, ap6s a verifica-
giio da qualidade, quantidade, caracteristicas e especificagio do produto.

$ 3" - Recebido os produtos, nos termos acim4 se a qualquer tempo durante a sua utilizageo normal, vier a se
constatar fatos supervenientes que o tome incompativel com as especificag6es, proceder-se-i a substituigio,
no prazo miximo de 03 (tr6s) dias tteis contado da comunicagzo da irregularidade pelo orgdo.

$ 4" - Serio recusados os produtos que nio atenderem is especificag6es constantes no Pregio Presencial no
021/2018 e/ou que ndo estejam adequados para uso, devendo a Contratada proceder i substituigio na forma
dos $$ Io e 2'desta cldusulq no prazo mr6,ximo de 03 (tr6s) dias riteis, contado da comunicageo.

$ 5' - Os produtos, objeto deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota Fiscal/Fatura discriminativa
para a efetivagio do seu fomecimento.

$ 6" - Relativamente ao disposto na presente cl6usula, aplicam-se, subsidiariamente, as disposig6es da Lei
Federal no 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor.

CLIUSULA DT,CIMA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS: NOS tETMOS dO Art. 86 dA LEi FCdETAI
no E'666/93, fica estipulado o percenoal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de mul-
ta de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do objeto deste Contrato, at6 o limite de 2% (dois
por cento) do valor total do contrato.

PARTIGRAFo fltco - Pela inexecugio total ou parcial das obrigagoes assumidas, garantidas a pr€via
defesq a Administrageo podera aplicar o Contratado as seguintes sang6es:

I - Advert€ncia 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 inexecugio total, recolhida no
prazo de I5 (quinze) dias corridos contados da comunicag6o oficial;
III - Por infragio de qualquer outra cleusula contratual nao prevista nos subitens anteriores, ser6 aplicada
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fomecimento, acumul6vel com as demais sang6es, inclu-
sive rescisdo contratual, se for o caso;
IV - Quaisquer multas aplicadas deverio ser recolhidasjunto ao orgiio competente no prazo de at6 l5 (quin-
ze) dias corridos contados da comunicagio oficial, podendo, aind4 ser descontadas de qualquer fatura ou
cr6dito existente a critdrio do Contratante.

CLAUSULA Df CIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO: A TESCiSEO dO CONITAtO POdEra SCr:

I - determinada por ato unilateral e escrita da Administragio, nos qNos enumerados nos incisos I a XII eXVII do art. 7E da Lei Federal no g.666/93;
II - amig6vel, por acordo entre as partes, reduzida a te[no no processo da licitagio, desde que haja conveni-
6ncia para a Administragao.
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III -judicial, nos termos da legislagio.

$ l' - O Contratado reconhece os direitos da Administrageo, em caso de rescisSo administrativa prevista no
art. 77 da Lei Federal n" 8.666/93.

$ 2o - A rescisdo administrativa ou amig6vel dever6 ser precedida de uttoizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA SEGLNDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direitos vinculados
ao Edital do Preg5o Presencial n" 021/2018 - Registro de pregos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiio da execugio do
objeto, serio aplic6veis a Legislagio pertinente a esp6cie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n..
8.666193, em sua atual redagio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES! o presente Contrato podeni ser alterado, nos
casos previstos na legislagzo pertinente, para ajuste de condigoes supervenientes que impriquem em
modificag5es.

PARTIGRAFO UMCO - Qualquer alteragdo nas condigoes ora estipuladas neste Contrato dever6 ser feita
mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA DECDIA QUINTA . DA PUBLICACAO DO CONTRATO: DCNtTO dO PrAZO TCgUIAMEN-
tar, o Contratante providenciarii a publicagio em resumo do presente contrato, na imprensa oficial do Mu-
nicipio.

CLAUSULA DfCn{A SEXTA - FoRo: O foro do presente contrato sere o da Comarca de Sidrolan-
dia,MS, excluido qualquer ourro.

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente
termo, com 02 (duas) c6pias de igual teor.

SidrOlalldia_Ms,___de________de_____」

Marcelo de Arafjo Ascoli
Prefeito Municipal
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