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PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I9IO/2018

PROCESSO LICITATÓRIO N' 86/2018

MENOR PRECO POR ITEM

OBJETO: 'AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PREFEITURA MUNI-
CIPAL E SUAS SECRETARIAS".

PREÂMBULO

I- DA REGÊNCIA
2- DOOBJETO
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
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7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
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9 - DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO
l0 - DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
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12- DO FORNECIMENTO, DO LOCALDE ENTREGA, ACEITEERECEBIMENTO.
13 - DACONTRATAÇÃO
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15 . DO PAGAMENTO
I6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
t7 - DOCANCELAMENTODOPREÇOREGISTRADO
IE. DA DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA
I9. DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

o Anexo I - Termo de Referência - Especificações;
o Anexo Il - Formuliírio Padronizado de PÍoposta;
. Anexo III - Declaração de Habilitação;
o Anexo IV - Declaração de Fatos Supewenientes Impeditivos;
o Anexo V - Declaração nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7'da CF/88.
o Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Preços;

o Anexo Vll - Minutâ do Contrato.
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PREGÃO PRESENCIAL N '02312018 - REGI§TRO DE PRECOS

MENOR PRECO POR ITEM

O MIINICIPIO DE SIDROLÂNDIA - MS, através do DepaÍâmento de Licitação e Compras, por intermédio

de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria Ít'64712017. publicada no Diário Oficial do Município. torna

público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,

tipo menor preço por item visando formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Munici-

pâl para contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

A Aberhrra da sessão inicial do orocesso licitatório acontecerá às 0Eh00min do dia 25 de Junho de 2018. na

sala de reunião do Departamento de Licitação e Comoras. na Rua São Paulo. No 964. CENTRO. CEP

79. I 7O-OOO. SIDROLÂNDIA-MS.

Caso a sessão pública de Pregão não seja finalizada até as llhOOmin da data prevista acima, a Pregoeiro

marcará para o dia seguinte a continuação da sessão publica a partir das 07h30min, no mesmo endereço.

Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certâme na

data marcada, a sessão será, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo

horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital. desde que não haja comunicação do Pregoeiro em

contrário.

O Edital poderá ser obtido. no endereco suoracitado. mediante o recolhimento de guia a ser retirado no De-

partamento de Cadastro e Tributação. localizado à Rua Santa Catarina no 244 no valor de RS 30.00 (trinta

reais). sendo este o custo da reDroducão, ou tâmbém podeÉ ser visualizado e baixado no Site da Prefeitura

Municipal. htoo://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no Iink "licitacões".

I .l Lei Federal n' 8.666193 e alterações;

I .2 Lei Federal n' 10.520/02:

1.3 Lei Federal n' 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor;
I .4 Lei Complementar no 123106

1.5 Lei Complementar no 147l14:

1.6 Decreto Municipal n" l0l/13
1.7 Demais disposições contidas neste Edital.

PÁclNA: | -r '

I. DA REGENCIA LEGÀL
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2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1 - O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública,

objetivando o registro de preços para "Aquisição de material peÍrnanente para atender a Prefeitura Municipal

e suas Secretarias".

2.2 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo

VI, nas condições previstas neste edital.

2.3 - A quantidade constante do Anexo II é para efeito de registro por unidade de preço.

2.4 - Os preços registrados neste procedimento terão validade de l2(doze) meses, a partir da data de publica-

ção do extrato da Ata de Registro de Preços.

3. DAS CONDIÇÕTS OT PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

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

3.13 - Para credenciamento neste PREGÃO, será exigido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) desta

Prefeitura, compatível com o objeto da licitação, devendo o requerimento e a relação de documentos serem

protocolados no Setor de Protocolos da Prefeitura das 07:00hs as I l:00hs de segunda-feira a sexta-feira, até

o terceiro dia útil anterior a datâ de abertura dos envelopes;

OBS: Não serão aceitos os documentos enviados via correio ou e-mail.

3.2 - Não poderão conconer neste Pregão:

3.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Município de Sidrolândia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, en-

quanto perdurarem os motivos da punição;

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por servidor ou dirigente
de órgão ou entidade contratante ou responúvel pela licitação, nos termos do aÍ. 9o, Inciso III, da Lei Fede-

ral n' 8.66ó193;

4'z
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4. DO CRIDENCIAMENTO

4.1 - Para fins de credenciamento junto a Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá enviar um repre-

sentante munido de documento que o credencie à participação, respondendo este pela representada, devendo,

ainda, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou

outro documento equivalente.

4.2 - O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

4.2.1 - No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitanle que comparecer ao local, deverá
comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, estatuto ou contrato sociâI, do
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartório de

pessoas jurídicas, conforme o caso (cópia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a Pregoeiro
poderá autenticar a partir do original, no momento do credenciamento.

4.2.2 ' Trzlanilo-se de procurador deveú apresentar instrumento público ou particular de procuração. com
firma reconhecida em cartório. com poderes expressos para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais âtos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do correspondente docu-
mento, dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do mandante parâ â outorga.

4.2.3 ' Cada credenciado podeú representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de representação pâra

itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento deveú ser apresentada Declaração de Habilitação conforme Anexo III,
e de acordo com o inciso VII, artigo 4" da Lei Federal n" lO.52Ol2OO2, dando ciência de que cumprem ple-
namente os requisitos da habilitação, podendo o credenciado ou representante preencher a declaração no
momento da abertura da sessão-

4.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante credenciado e ficará
obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo.

4.5 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro e Equipe de Apoio ou cujo
documento de credenciamento esteja irregular. ficará impedido de participar das fases de lances verbais, de
negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a
reunião de abertura dos envelopes Proposta ou Documentação relativa a este Pregão, caso em que será man-
tido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor
preço.

4.6. As microempresâs e as empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n. 123106 e de-
vido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro, deverão credenciar-se apresentando a Certidão de Intei-
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ro Teor da Junta Comercial, Declaração de ME ou EPP assinada pelo Contador, a ser expedido em data não

superior a 60 (sessenta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabíveis, caÍacteÍizaÍi! renúncia ex-

pressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da Lei Complementar n' 123106 aplicáveis ao

presente certame;

4.7 - O representante podeá ser substituído por outro devidamente cadastrado;

4.8 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

4.9 - A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não inabilitara a licitante,

mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma.

4.10 - Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necesúria dentro do prazo estipu-

lado, participaná do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, devendo

estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos.

4.1I - CRC - Certificado de Registro Cadastral;

5. DO Rf,CEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - Até o dia, horário e locais fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar à Equipe de

Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação (conforme Anexo III), a proposta escrita e a documenta-

ção, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em su.rs paÍes extemâs e frontais,
em caracteres destacados, além da raáo social do licitante, se os mesmos não forem timbrados, os seguintes

dizeres:

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
SIDROLÂ}{DIA-MS

PREGÃO PRESENCIAL N' 023/2018

REGISTRO DE PREÇOS
ETWELOPE PROPOSTA

PR.EFEITURÀ MUNICIPAL DE
SIDROLÂNDIA. MS

PREGÃO PR.ESENCIAL N" 023/2018

REGTSTRO DE PRI,ÇOS
EIYVELOPE DOCUMENTAÇÃO

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

ó.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes informaçôes e carac-
terísticâs:

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem emendas, rasu-
ras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas.
vedadas cotações altemativas.



PÁctNA: r ,-t-r

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO I}TATO GROSSO DO STIL

CNPJ,4\4F: 03.50 I .5741000 I -3 I

6.1.2 - A licitante deveú indicar o preço unitiírio por item, conforme Anexo II deste Edital, marca do produ-

to e ao final a indicação do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso, os preços para aquisição de

Produtos, deverão sob pena de desclassificação respeitar o limite de Preço estabelecido no Termo de Refe-

rencia, (ANEXO I);

6.13 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos ará-

bicos.

6.1.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, compreendendo os im-
postos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos
que venham a ser concedidos.

6.1.5 - Os preços deverão ser cotados com, no máximo, duas casas decimais, pós-vírgula. e a proposta devera

conter as marcas dos itens, sob pena de desclassificação.

6.T.6 - O valor do item informado DEVf, SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE Rf,FERÊNCIA
DO RESPECTM ITEM, conforme Anexo I deste Edital.

6,1.7 - A última folha deverá estar carimbada com o CNPJÀrÍF da empresa licitante.

6.1.8 - Deve indicar o prazo de entrega dos produtos, não superior a 03 (três) dias úteis, após a solicitação da

Prefeitura Municipal e suas Secretarias, obedecida a quantidade solicitada.

6.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que não podení ser inferior a 60 (sessenta) dias, con-
tados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2 - A apresentação da proposta implicaÉ plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste edital.

6,3 - E de inteira responsabilidade da proponente o preço e demais condições apresentadas.

6.4 - Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1 .8 e 6.1 .9, não estejam indicados na proposta, os mesmos
serão considerados como aceitos pela licitante para efeito dejulgamento.

6.5 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que apresentar preços
unitários inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de insumos e
salários de mercado acrescido dos respectivos encargos.

6.5.1 ' Apresentar junto à proposta impressa, cd ou pen drive, contendo proposta emitida através do sistema
de cotação' Para efetuar a cotacão neste sistema. a licitante deverá solicitar junto à prefeitura os arouivos
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gerados do sistema comoras/pregão do municíoio. com antecedência mínima de dois (02) dias antes da data

marcada para as prooostas. no horário das 07:00 às I l:00hs (honírio de expediente).

6.6 - As Propostas de Preços poderão ou não contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para cada

item constante do Anexo I deste edital.

7. DO JULGAMENTO E CLASSTFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública para processamen-

to do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame e recebimento
dos envelopes com propostas escritâs e documentação de habilitação.

7'2 - O Pregoeiro procedeú à abertura do Envelope noOl , contendo a Proposta de Preços Escritas ordenando-
as em ordem crescente de preços e, em seguida, faÉ uma análise prévia dos preços, observando a exatidão
das operações aritméticas que conduziram ao preço total, procedendo-se às correções de eventuais erros,
tomando como corretos e adotando como critério de aceitabilidade o preço *Unitário por Item".

7.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será verificadq preliminarmente, a conformidade das

Propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa
competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos
em especial o disposto no item 6.7 e 6.7 .1.

7.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior. a Pregoeiro selecionará as propostas para fase de
lances, observando os seguintes critérios:

a) classificará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas aquelas apresentadas com pre-

ços sucessivos e superiores em até syo (cinco por cento), em relação ao menor preço ofertado, disposto em
ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais, nos
termos do Artigo 44, §2o da Lei Complementar 12312006.
b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as pro-

Postas que apres€ntarem os menores preços, até o máximo de 03 (t€s), incluindo a primeira classificad4 quais-
quer que sejam os preços ofertados, observado o subitem 6.1.6;
c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances realizarem-se á o
sorteio para definir a ordem dâ apresentação dos lances.

7.4.1 - No câso de empate nos preços! serão admitidas todas âs propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes.

7.5 - O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item 7 -4 para a apresentâção de lances ver-
bais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior
preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.

lAss: by I
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7.6 - O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre os lances, para agili-
zar a sessão.

7.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para eventuais consul-

tas telefônicas, os quais disporão até o máximo de 03 (três) minutos, por consulta.

7.E - Em observância à Lei Complementar Federal n'12312006 de 14.12.2006, na presente licitação será

assegurada, como critério de desempate, preferência de aquisição para as microempresas e empresas de

pequeno porte.

7,8.1 - Entende-se por empâte aquelas situações em que as propostâs apresentadas pelas microempresas e

empresas de pequeno porte sejam superiores âté 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
7.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno poÍe mais bem classificada será convocada para apresentar

nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos

após o encerramento dos lances. sob pena de preclusão.

7,9.2 - Não ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serão convocadas as re-

manescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem classificató-
ria, para o exercício do mesmo direito (inciso II do art.45 da Lei Complementar Federal n"12312006 de

14.12.2006).

7.9,3 - Na hipótese do não registro de preços na forma do subitem 7.9 deste Edital, o objeto licitado será

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (§ l" do art. 45 da Lei Complementar

Federal n" I 2312006 de I 4.12.2006).

7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da

licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de

ordenação das propostas.

7.ll - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades
previstas neste Edital.

7.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competi-
tiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM.

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.12, para fins de celeridade do processo, será abeÍto o envelope de ha-
bilitação do licitante vencedor.

7.14 - A critério da Administração Pública poderá ser solicitada amostra dos produtos ao licitante deten-
tor da menor proposta.

z1
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- Quando solicitada a amostra deveú ser apresentada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

7.16 - Se a proposta ordenada como a de primeiro melhor preço for desclassificada, frente ao desatendi-
mento das especificações técnicas exigidas neste Edital e seus anexos, e pela análise de amostras que pode-

rão ser solicitadas, a critério do órgão licitador, o Pregoeiro procederá à análise da proposta colocada em

segundo lugar, e assim sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até que uma atenda às exigên-
cias.

7.17 - Declarada a vencedora da licitação e não havendo interposição de recurso ou solicitação de amos-
tras, o Pregoeiro faú a adjudicação do objeto à vencedora, com imediata emissão da confirmação, que dis-
criminará e documentará as condições específicas pâra a contratação.

8. DA HABILITAÇÀO E SEU JULGAMENTO

8.1 - Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de lances e negociação com a Pregoeiro, na forma do
item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE
n.o 02, os documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de prefeÉncia, na
seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exame correspondentes:

8.1.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO IJRÍDICA3

a) Registro comercial, no caso de empresa individual: qq

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva consolidação,
se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no citso de sociedade por
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; ou ainda

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleição da diretoria
em exercício.

d) No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresajurídica como sóciajunta-se para a habilitação o
CNPJ da respectiva empresa.

e) Decreto de Autorização, em se tratândo de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. quando a atividade
assim o exigir.

elaDa de credenciâmento-

9 zv
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8.1.2 - Documentação relativa à R-EGULARIDADE FISCAL e TRÂBALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);

b) Alvará de Localização e Funcionamento ou Alvaú de Licença e Funcionamento, expedida pelo

órgão competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, parâ exercer atividade pertinente com

o objeto licitado, que esteja dentro do prazo de validade. No caso do Distrito Federal, a licença deverá ser

fomecida pelas Administrações Regionais.

c) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao domicílio ou

sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

d) Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Díüda Ativa da União, e INSS

emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil);

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos Gerais,

compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão competente, da localidade

de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.

f) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, compreendendo Débitos Mobiliários e Imobili-

ários, onde for sediada a empresa, com validade na data da realização da licitação;

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço @GTS). fomecido pela

Caixa Econômica Federal. de acordo com a Lei n." 8.036. de I I de maio de 1990.

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perânte a Justiça do Tmbalho, mediante a apresenta-

ção da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho-

TST. de acordo com a Lei n." 12.440, de 07 dejulho de 2011.

8.1.3 - DOCUMENTAÇÃO RELATTVA À QUALTFTCAÇÃO TÉCNTCA:
8.1,4 - Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoajurídica de direito público ou privado, decla-

rando que a licitante fomeceu ou está fornecendo satisfâtoriamente os produtos pertinentes e compatíveis ao

objeto desta licitação, devendo informar o nível de satisfação com a execução dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identificação da pessoa que o está

emitindo, poÍanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter razão social, CNPJ,

endereço, telefone e com identificação do signatário, assinatura do responsável legal e carimbo da empresa;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles emiti-
dos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente;
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a) Serão 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 jurídica que seja socio da empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a comprovação da

qualificação técnica exigida e, se possível, indicar com mârca texto os itens que comprovarão as exigências.

8.2 . DOCUMENTAÇÃO RELATTVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Balanço patrimonial e demonstrações conüibeis do último exercício social, já exigíveis € apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por ba-

lancetes ou balanços provisorios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerado há mais

de 3 (tr€s) meses da data de apresentação da proposta. Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de

abertura e de encerramento do Liwo Dirírio do qual foi extraído, contendo o número de registro da Juntâ

Comercial, bem como a identificação da assinatura do titular ou Íepresentânte legal da empresa e do con-

tabi I ista responúvel pela escrituraçào.

a.l) Quando se tratar de pessoajuridica constituída sob a forma de sociedade anônima, admitir-se-á a

apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da respectiva
publicação em Diário Oficial.

a.2) As empresas com menos de 0l (um) ano de exercício social de existência devem cumprir a exi-
gência contida no inciso I. mediante â apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço
Patrimonial levantado.

a.3) Somente serão válidos o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício
financeiro.
a.4) Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as Demonstrações Contábeis, as in-
formações prestadas à Receita Federal.

b.) indice de Solvência. calculado em documento anexo ao balanco patrimonial. devendo ser
obrisatoriamente assinado pelo contabilista resnonsável.

b.1 ) A análise da qualificação econômico-financeira será feita da seguinte forma:

b.2) Solvência Geral (SG)
Onde:

SC= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Exigível à Longo Prazo

b.3) Estarão habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado maior a I (um)
no índice(SG).

8.2.1 - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoajurídica;

8.2.2 - Declaração, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos impeditivos dâ habilitação,
conforme Anexo IV deste Edital.

>l
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8.2,3 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos de l8
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de l6 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,

salvo na condição de aprendiz. a partir de l4 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXlll do artigo 7o da

Constituição Federal (na forma do Anexo V deste Edital).

8,2.4 - Os documentos solicitados qu€ por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, deverão

estar no prazo de validade neles previstos. e todos os demais que não conste expressamente seu prazo de

validade, considerar-se-ão vâlidos por 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

8.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivol

b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto âqueles documentos

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.4 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de

cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro, ou publicação em órgão da imprensa oficial.

E.4.1 - Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela Equipe de Apoio a

partir do original até às ll: 00 horas do último dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos

envelopes Proposta e Documentação:

8.4.2 - Serão aceitas somente cópias legíveis;

8.4.3 - Não serão aceitos documentos cujas datâs estejam rasuradas;

8.4.4 - O Pregoeiro reseryar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver
dúvida e julgar necessário.

8.5 - Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou empresa de

pequeno porte, a mesma deverão apresentar todos os documentos exigidos neste Edital, mesmo que apre-

sente alguma restrição (art.43 da Lei Complementar Federal n'12312006 de 14.12.2006).

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresâ ou empresa de pequeno porte, e havendo alguma restri-

ção na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, com termo
inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis por igual período, a critério da Administra-

ção Pública, através do Pregoeiro, ptra a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ lo do art.
43 da Lei Complementar Federal n"12312006 de 14.12.2006 alterado pela Lei Complementar Federal 147 de
07 de Agosto de 2014).
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8.5.2 - A não regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do direito à contra-
tação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei Federal n" 8.666/93 de 2l .06. 1993, sendo faculta-
do à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação (§ 2" do art. 43 da Lei Complementar Federal n"12312006 de 14.12.2006).

8.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes,
mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não aceitos aqueles que nâo

atenderem às exigências aqui estabelecidas.

8,7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro podeú fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato inabilitatório.

E.7.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos;

E.7,2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

9. DO RECTIRSO E DA IMPUGNAÇÃO

9.1 - Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão de
processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de

decadência de fazê-lo adm in istrativamenle.

9.2 - No caso de impugnação a petição deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do Município contendo
os documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem como de documentos onde seja
possível a verificação da capacidade de representação do signaúrio, sob pena de não conhecimento;

9'3 - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, será designada nova data para realização do certame, com
a devida publicidade, inclusive das alterações, se houverem.

9.3.1 - Não sendo possível a decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realização deste

Pregão, deverá o impugnante participar normalmente do certame até que haja o mérito relativo a

impugnação.

9.4 - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser feita o Pregoeiro
imediatâmente após a declaração do(s) vencedor (es).

9.5 - A licitante na sua manifestação explicitaú, necessariamente, a motivação consistente que será
liminârmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua aceitação ou não.

9.6 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pela licitante, implicará na
decadência desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto à (s) licitante (s) vencedora (s).
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9.7 - Admitido o recurso, a licitante teÍá o pÍazo de 03 (tr€s) dias úteis para a apresentação das razões

recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estará disponível às demais licitantes classificadas, para impugná-

lo ou não, apresentando suas contrarrazões em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo da

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartório dos âutos do Pregão.

9.8 - As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso (s) ficarão intimadas a fazê-lo desde a reunião de

realização deste Pregão.

9,9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro recebeú o recurso, declarando o seu efeito suspensivo, e encaminhará

à Procuradoria Jurídica para análise e parecer, sendo a decisão proferida pela autoridade competente

responsável pela homologação da licitação.

9.10 - O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão somente a

invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

9.ll - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente poderá adjudicar o objeto do Pregão à licitante vencedora, e em consequência homologar o
procedimento licitatório.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PRf,ÇOS

l0'l - Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo
obrigacional de fomecimento, onde constarão os preços a serem praticados, com características de

compromisso da licitante vencedora, se convocadas. vierem celebrar contrato para fornecimento dos
produtos, nas condições definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demâis classificadas que

aceitarem fomecer os produtos pelo preço do primeiro menor preço, obedecido à ordem de classificaçâo e os
quantitativos propostos.

10.2 - O Pregoeiro convocará formalmente as fomecedoras, com antecedência mínima de 03 dias úteis,
informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.

10,2.1 - O prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez. por igual período, quando, durante o seu

transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela

Comissão de Licitação.

10.3 - Colhidas às assinaturas, o Departamento de Licitações e Compras providenciaú a imediata publicação
da Ata no Diário Oficial do Município.

10.4 - As empresas com preÇos registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de
Preços, após a respectiva assinatura da Ata.
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10.5 - Caso a fomecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a Ata

de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as

demais licitantes, na ordem de classificação.

10.6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a

assinatura de Ata de Registro de Preços e Fomecimento, as licitantes estarão liberadas dos compromissos

assumidos.

10.7 - A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência l2(doze) meses, a contar da data de

publicação de seu extrato.

II. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I l.l - A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Prefeitura Municipal e suâs Secretarias na qualidade de

Usuárias da Ata.

ll.2 - Caberá a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento
de todas as obrigações relativas ao fomecimento, inclusive aplicação das sanções previstâs neste edital.

ll.3 - As Usuárias da Ata deverão informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não

comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o
caso, visando à convocação dos remânescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fomecedor faltoso.

I1.4 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que

não tenha participado do certame. mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de

Preços deste Município.

ll.4.l - As Adesões previstas na forma do item acima não podeÉo exceder ao quíntuplo do quantitativo de

cada item registrado na ata d€ registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,

independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

ll.5 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do
Anexo VI, nas condições previstas neste edital.

11.6 - O Município de Sidrolândia não se obriga a firmar contratações oriundas do Sistema Registro de
Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de
condições.
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I2. DO FORNf,CIMf,NTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.

l2.l - Cada fomecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Prefeitura

Municipal e suas Secretarias dela devendo constar: a data, o valor unitrírio do fomecimento, a quantidade

pretendida, o local para a entrega, o prívo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada

diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de

referência da Ata.

12.2 - A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento

efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos produtos ocoÍrer em data posterior

ao seu vencimento.

12.3 - 0 local da entresa dos nrodutos será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento. conforme o

ITEM. podendo ser na sede da unidade reouisitante ou em local em que estâ indicar. semore dentro do
Municíoio de Sidrolândia /MS.

12,3.1 - O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo

ultrapassar 03(três)dias da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

12.3.2 - O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei E.666193,

mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite
Provisório"i

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, características, especificações dos produtos,

e conseqüente aceitação pela equipe responsável. no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de

Aceite Definitivo".

12.3.3 - Serão recusados os produtos que não esteja em perfeito estado e que não atendam as especificações
constantes neste edital e/ou que não estejam adequados para consumo.

12.4 - Caso a(s) fornecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de

empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. a Administração convocará a
segunda classificada para efetuar o fomecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas,
aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

12.6 - A segunda classificada só poderá fornecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu
registro junta a Ata cancelada.
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12.7 - Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou

seja, de acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o
produto, o valor unitiário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

12.8 - Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as

disposições da Lei n' 8.078 de I I /09/90 - Código de Defesa do Consumidor.

12.10 - As despesas relativas à entrega dos produtos conerão por conta exclusiva da usuária da ata.

13. DA CONTRATAÇÃO

13.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos constantes do Registro de Preços serão

firmadas com o Município de Sidrolândia, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe
o aÍ1. 62 da Lei Federal n". 8.666/93, e será formalizada através de:

â) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes obrigações
futuras.

13.1.1 - A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante deste edital, cujas condições deverão ser

mantidas na sua integralidade.

13,2 - O ptazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05 (cinco) dias úteis,
contados da convocação.

13.3 - Os quantitativos de fomecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Preços.

13.4 - A licitante vencedora não poderá subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente
o objeto da presente licitação.

14. DO PREÇO E RE!'ISÃO

14'l - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.2 - Na ocorrência do preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado, o Pregoeiro
notificará a fomecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a
redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificações.

14.3 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Pregoeiro formalmente desonerará a
fomecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

l1 zz



PÁcrNA: illLi

eSS: t, .í/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SI.]L

CNPJMF: 03.50 l.-57410001 -3 I

14.4 - Simultaneamente procedeú a convocação das demais fomecedoras, respeitada a ordem de
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

14.5 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item poderá a Prefeitura Municipal de
Sidrolândia - MS, solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

15. DO PAGAMf,NTO

l5.l - O pagamento, decorrente do fomecimento dos produtos desta licitação, será efetuado mediante crédito
em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo dos Produtos,
após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
conforme dispõe o art.40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso Il, alínea "b", da Lei n"
8.ó66193 e alterações.

15.2 - os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fomecedora(s), de que se

encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das
Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

15.3 - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a
fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da dâta
da reapÍesentaÇão do mesmo.

15.4 - Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de Compras, a seu
critério, poderá devolvêJq para as devidas correções, ou aceiú-la.

15.5 - Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentâda, para fins de
atendimento das condições contratuais.

15.6 - Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratuâl o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

15.7 - A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras.

16.8 - Os eventuais encârgos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
Fomecedora de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

15.9 - Fica estabelecido o percentual dejuros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte da
contratante.
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16. DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fomecedora em

assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estâbelecido
ressalvado os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fomecedora, a juízo do
Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;

II - Cancelamento do preço registrado;

lll - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por
prazo de âté 05 (cinco) anos.

16.2 - As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

16.3 - Por atraso injustificado na execução do objeto:

I - Multa moratória de l% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;

II - Rescisão unilateral do contÍato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.

16.4 - Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fomecimento ou de prestação de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor conespondente à parte não cumprida ou da totalidade do
fomecimento não executado pela fomecedora;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por
prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

16.5 - A penalidade de multa, estâbelecidâ no inciso II, poderá ser aplicada juntamente com as sanções
previstas nos incisos t, lll e IV do subitem acima, sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de
ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos art. 77 a80 da Lei Federal n g.666193.

16.6 - Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal,
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

z4
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I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de

até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

16.7 - A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis contados da notificação ensejaú também a aplicação da pena de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município,
enquanlo não adimplida a obrigaçâo.

16.8 - Fica garantido a fomecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.

16.9 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante
aplicação do princípio da proporcionalidade, em raáo de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e

comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que
for notificada da pretensão da Administração Pública deste Município da aplicação da pena.

16.10 - As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral
deste Município.

l6.ll - Competirá a Prefeitura Municipal e suas Secretarias, na qualidade de detentora da Ata de Registro de
Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem I 7. I e seus incisos, e no inciso lll, subitem I 7.3.

16.12 - A penalidade estabelecida no inciso Ill do subitem 16.4 será de competência exclusiva da autoridade
máxima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo
estipulado no subitem 16.8, podendo a reabilitaçào ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos
causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos

16.13 - O Órgão Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de responsável pelo controle
do cumprimento das obrigações relativas ao fomecimento caberá à aplicação das demais penalidades
previstas no instrumento de convocaçâo.

16.14 - As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à contâ do Tesouro do Município de
Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

17. DO CANCELAMENTO DO pRf,ÇO REGTSTRADO

l7.l - A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou
quando não restarem fornecedoras registradas e. por iniciativa da Prefeitura Municipal Sidrotândia quando:
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l7.l.l - A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa
aceitável;

17.I.2 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

17.1.3 - Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação;

17.1.4 - Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados

no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666183;

17.1.5 - Por raáo de interesse público, devidamente motivado.

17.2 - Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fomecedora com classificação
imediatamente subsequente.

17.3 - Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

l8.l - As despesas decorrentes das aquisições da presente licitaçâo correrão a cargo da Prefeitura Municipal
e suas Secretarias, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de
Despesas constarão nas respectivas notas de empenho. contrato ou documento equivalente. observada as

condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o aÍÍigo 62, da Lei Federal n'8.666193 e alterações.

19. DAS DTSPOSIÇOES FTNATS

l9.l - Serão desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, que
consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis, preço global ou unitário por lote
simbólico, irrisório ou cotação de vâlor zero.

19.2 - É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento que deveria ser apresentado em sessão pública da licitação.

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administração, no interesse da administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, observada as disposições contidas no
art.49 da Lei n.8.666/93 e arts. l7e l8 do Decreto Municipal n. I l5/2013.

19.4 - Após a apresentâção da proposta, não caberá desistência, salvo motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.

18. DA DOTAÇÃO ORÇAMENT
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19.5 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidades das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação, bem como, pelo custo da preparação e apresentação dos

documentos, independentemente do resultado do processo licitatório.

19.6 - Não havendo expediente ou ocorÍendo qualquer fato superveniente que impeça a reallzação do certame na

data marcada a sessão seú automaticamente fiansferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e

local anteriormente estabelecido, salvo comunicação ao contrário.

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

19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da licitante,

desde que seja possível a aferição de sua qualificação e dâ exata compreensão de sua proposta, durante a

realização da sessão pública da licitação.

19.9. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, sem o comprometimento dos princípios que regem a lei.

19.10. O ato de homologação do procedimento não confere o direito à conhatação.

19.ll. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) pregoeiro (a) com base na legislação vigente.

19.12. Os envelopes contendo a "documentação e propostas" não abertas do certame ficarão a disposição dos

licitantes pelo prazo máximo de l5 (quinze) dias úteis do encerramento da licitação, após este período serão

destruídos.

19.13. Qualquer ato declaratório não apresentado em qualquer fase do tomeio licitatório, podendo o

credenciado representante preencher a declaração no momento da sessão.

19.14. As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após homologação do procedimento
pelo Secretrírio Municipal de Saúde.

19.15, Informações ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitação somente será admitidas por
escrito, endereçadas o Pregoeiro, cujo endereço é Rua São Paulo, no 964, Centro. CEP 79170-000, neste

Município, âté o segundo dia que anteceder a data de recebimento dos envelopes I e II no horário de

7h00min às l3h00min horas.

19.16 - No mesmo endereço mencionado no subitem anterior. poderá ser examinado o Edital e o Termo de
RefeÉncia- sendo que será cobrada a taxa no valor de R$ 30.00 (trinta reais). para obtencão do instrumento
convocatório.
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19.17. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolândia, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja para processar as questões resultantes desta licitação e que nâo possam

ser dirimida administrativamente.

Sidrolândia-MS, 08 dejunho de 2018.

RENATO A SANTOS
Secretário M íipal de Fazenda, Tributação
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NO I9IO/20I8
PREGÃO PRESENCIAL NO O23I2OI8

ANEXO I
Tf,RMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Registro de preços para " Aquisição de material permanente para atender a Prefeiturâ Municipal e

suas Secretarias", com fomecimento parcelado e de acordo com as especificações e as respectivas quantida-
des constantes no Anexo II deste Edital.

JUSTIFICATIVA: Se faz necessária a aquisição em virtude da necessidade de propiciar melhor conforto nos
ambientes de trabalho.

PRAZO miXrvrO PARA OS FORI\IECIMENTOS: 03 (três) dias úteis a contar da solicitação da prefei-

tura Municipal e suas Secretarias.

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: menor preço por item.

PREÇOS REFERENCIAIS PARA CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE:

Sob pena de desclassificação os valores deverão respeitar os seguintes preços máximo para cada item, a seguir
elencados:

Item Produlo UND QTD VLR I]NT YLR TOTAL MARCA
01 AR CONDICIONADO - CAPACIDADE

I2.OOO BTU'S SPLIT AR CONDICIO-
NADO CAPACIDADE I2.OOO BTU'S.
I'IPO SPLIT. 220 VOLTS QUENTE E
FRIO. CICLO REVERSO. CONTROLE
REMOTO TOTAL. NiVEL DE RUÍDO.
COMPRESSOR TIPO ROTATVO. GA-
RAN I-IA MÍNIMA DE I ANO.

UN 40 I .499,00 59.960.00

02 AR CONDICIONADO I8.OOO BTU'S
TIPO SPLIT. 220 VOLTS. QUENTE E
FRIO, CICLO REVERSO. CONTRO.
LE REMOTO TOTAL. BAIXO Ni-
VEL DE RUÍDO, COMPRESSOR
TIPO ROTATIVO. CARANTIA MÍ-
NIMA DE I ANO.

UN t0 2.059.00 20.590.00

03 AR CONDICIONADO 24.OOO BTU'S
TIPO SPLIT, 220 VOLTS, QUENTE E
FRIO, CICLO REVERSO, CONTRO.
LE REMOTO TOTAL, BAIXO Ni-
VEL DE RUÍDO. COMPRESSOR
TIPO ROTATIVO. CARANTIA MÍ-
NIMA DE I ANO.

UN 1.299.00 r 6.495,00

04 AR CONDICIONADO SPLIT
I2.OOO BTU'S . FUNÇÔES QUE FA.
CILITAM SUA OPERAÇÃO. POS-
SUINDO FLUIDO REFRIGERANTE.

UN 2'.7 1.499.00 40.473.00
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REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÀO E
DESUMIDIFICAÇÀO. SOMENTE
FRIO. TIMER FÁCIL: O APARELHO
LIGA E DESLIGA NA HORA PRO-
GRAMADA. SIMPLES DE MANU.
SEAR E PROGRAMAR. OSCILAR:
MOVIMENTAÇÀO AUTOMÁTICA
DAS ALETAS. DISTRIBUI O AR NO
AMBIENTE DE FORMA UNIFOR-
ME. VELOCIDADES DE FUNCIO-
NAMENTO - ALTA, MÉDIA, BAI.
XA E AUTOMÁTICO. FUNÇÀO
SUPER: O APARELHO ATINGE A
TEMPERATUM DESEJADA MUI-
TO MAIS RÁPIDO. FLTNÇÃO FA-
VORITO: POSSIBILITA PROGRA-
MAR O APARELHO PARA IR AU-
TOMATICAMENTE PARA A VE.
LOCIDADE. MODO E TEMPERA-
TURA DESEJADAS. PRESSIONAN-
DO APENAS UM BOTÃO. COM
CONTROLE REMOTO E GARAN-
TIA DE I ANO. 220 VOLTS.

05 AR CONDICIONADO SPLIT I2.OOO

BTU'S FRIO I I0/220
UN 30 1.499.00 44.970.00

06 AR CONDICIONADO 24.OOO BTU'S
FRIO I l0/220 UN 10 3.299.00 32.990.00

0'7 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000
BTU'S FRIO I I0/220

UN t0 5.900.00 59.000,00

08 AR CONDICIONADO SPLIT HI-
WAAL I8.OOO BTU'S A CONDI-
CIONADO. COMPRESSOR. I 8.OOO

BTU'S, COM SELO PROCEL CLAS-
SE A, EQUIPADO COM CONTROLE
REMOTO DISPLAY DE CRISTAL
LIQUIDO CONTENDO TODAS AS
FUNÇÔES DO APARELHO, AJUSTE
DE TEMPERATURA E FLUXO DE
AR. COM REFLETORES DE AR
COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO.
TENSÃO 220 VOLTS, FASE: MO.
NOFÁSICA ( IF), FREQUENCIA:
6OHZ. INCLUSO SUPORTES ME.
TÁLICoS PARA FIXAR o EvAPo-
RADOR E O CONDENSADOR. GA-
RANTIA DE I ANO.

UN 5 2.099.00 r 0.495.00

09 AR CONDICIONADO SPLIT I2.OOO

BTU'S, I PH, CTCLO FRIO, COM-
PRESSOR ROTATIVO, CONTROLE
REMOTO COM DISPLAY DE LCD,
SELO PROCEL CLASSE A. FILTRO
HEPA PARA RETENÇÃO DE BAC.
TERIAS, PAINEL DICITAL. FTJN-

UN I 1..199.00 r.499.00
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ÇÃO MEMORIA PARA MODO DE
FLTNCIONAMENTO, TEMPERATU.
RA E VELOCIDADE, FUNÇÃO TI.
MER. FLTNÇÃO TURBO. FUNÇÃO
OSCILAR, LAMPADA DE AVISO
"LIMPAR FILTRO" NA COR
BRANCA, 220V. CARANTIA DE OI
ANO.

r0 SWITCH 8 PORTAS SF 8OO

VLAN(POE) FAST ETHERNE
UN I I19,00 r 19.00

lt AR CONDICIONADO SPLIT PISO
TETO SPACE 36.000 BTU'S, ALTA
TECNOLOGIA E EXCELENTE DE-
SEMPENHO PARA CLIMTTZAÇÀO
DE GRANDES AMBIENTES. VER.
SÁTIL E o MENoR DA CATEco.
RIA, COM OPÇÀO DE INSTALA.
ÇÀo VERTTCALTTTENTE No cHÃo
E HORTZONTALMENTE NO TETO.
FLEXA AR DE LONGO ALCANCE.
CLIMATIZA O AMIENTE DE FOR.
MA. MAS LNIFORME. DISPLAY
DICITAL NO CONTROLE REMO.
TO. EXIBE MODO DE OPERAÇÃO,
A TEMPERATURA DESEJADA E

AINDA UM RELÓGIO DE FÁCIL
LEITURA. OPERAÇÃO ULTRA
SILENCIOSA. TECNOLOGIA QUE
PROPORCIONA BAIXO NiVEL DE
ENERGIA. 220 VOLTS. CAPACI.
DADE DE REFRIGEMÇÃO
(BTU'S) 36.000 BTU',S. CICLO FR|O
COM CONTROLE REMOTO E I

ANO DE GARANTIA.

UN I 5.900.00 5.900,00

l2 AR CONDICIONADO SPLIT 24.OOO

BTU'S, O SPLIT PISO TETO ALTA
TECNOLOGIA E EXCELENTE DE.
SEMPENHO PARA CLIMTIZAÇÃO
DE GRANDES AMBIENTES. VER.
SÁTIL E o MENoR DA CATEGo-
RIA, COM OPÇÀO DE INSTALA.
ÇÂO VERTICALMENTE No CHÂo
E HORIZONTALMENTE NO TETO.
FLEXA AR DE LONGO ALCANCE.
CLIMATIZA O AMIENTE DE FOR-
MA MAS LNIFORME. DISPLAY
DIGITAL NO CONTROLE REMO-
TO. EXrBE MODO DE OPERAçÀO.
A TEMPERATURA DESEJADA E
AINDA UM RELÓGIO DE FÁCIL
LEITURA. OPERAÇÀO ULTRA
SILENCIOSA. TECNOLOGIA QUE
PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE

T,N 3.299.00 9.897,00
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ENERGIA. 220 VOLTS. CAPACI.
DADE DE REFRIGERAÇÀO
(BTU'S) 24.000 BTU',S. C|CLO FRrO
COM CONTROLE REMOTO E I

ANO DE GARANTIA.
l3 AR CONDICIONADO SPLIT 9.OOO

BTU'S, FUNÇÕES QUE FACILITAM
A OPERAÇÀO. POSSUINDO FLUI-
DO REFRIGERANTE. REFRIGERA-

ÇÃo, VENTTLAÇÂo e ossuuror-
FICAÇÃO SOMENTE TIPO FRIO.
TIMER FACIL: O APARELHO LICA
E DESLIGA NA HORA PROGRA-
MADA, SIMPLES DE MANUSEAR E

PROGRAMAR. OSCILAR: MOVI-
MENTAÇÃO AUTOMÁTICA DAS
ALETAS. DISTRIBUI O AR NO
AMBIENTE DE FORMA LTNIFOR.
ME. VELOCDADES DE FUNCIO.
NAMENTO: ALTA, MÉDIA. BAIXA
E AUTOMÁTICA. FUNÇÂO SUPER:
O APARELHO ATINGE A TEMPE.
RATURA DESEJADA MUITO MAIS
RÁPIDA. Ft,t.]ÇÀO FAVORITO:
POSSIBILITA PROGRAMAR O
APARELHO PARA IR AUTOMATI.
CAMENTE PARA A VELOCIDADE.
MODO E TEMPERATURA DESE.
JADA. PRESSIONANDO APENAS
UM BOTÀO. COM CONTROLE
REMOTO E GAMNTIA DE I ANO.
220 VOLTS

UN .t r.299.00 s. r 96.00

t4 AR CONDICIONADO SPLIT 3O.OOO

BTU'S, FUNÇÕES QUE FACILITAM
A OPERAÇÃO. POSSUINDO FLUI-
DO REFRIGERANTE. REFRIGERA-

ÇÀo, VENTILAÇÃo E DESUMIDI-
FICAçÃO, SOMENTE TIPO FRIO,
TIMER FACIL: O APARELHO LIGA
E DESLIGA NA HORA PROGRA.
MADA, SIMPLES DE MANUSEAR E
PROGRAMAR. OSCILAR: MOVI-
MENTAÇÃO AUTOMÁTICA DAS
ALETAS. DISTRIBUI O AR NO
AMBIENTE DE FORMA UNIFOR-
ME. VELOCDADES DE FLJNCIO-
NAMENTO: ALTA, MÉDIA, BAIXA
E AUTOMÁTICA. FLINÇÃO SUPER:
O APARELHO ATINGE A TEMPE-
RATURA DESEJADA MUITO MAIS
RÁPIDA. FUNÇÃo FAvoRITo:
POSSIBILITA PROGRAMAR O
APARELHO PARA IR AUTOMATI-

UN 3.989.00 '7.978.00
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CAMENTE PARA A VELOCIDADE,
MODO E TEMPEMTURA DESE-
JADA. PRESSIONANDO APENAS
UM BOTÃO. COM CONTROLE
REMOTO E GARANTIA DE I ANO,
220 VOLTS

t5 AR CONDICIONADO SPLIT 48.OOO

BTU'S, FT'NÇÕES QUE FACILITAM
A OPERAÇÃO. POSSUINDO FLUI.
DO REFRIGERANTE. REFRIGERA.

ÇÀo, VENTILAÇÃo E DESUMIDI.
FICAÇÀO, SOMENTE TIPO FRIO,
TIMER FACIL: O APARELHO LIGA
E DESLICA NA HORA PROCRA.
MADA. SIMPLES DE MANUSEAR E
PROGRAMAR. OSCILAR: MOVI-
MENTAÇÂO AUTOMÁTICA DAS
ALETAS, DISTRIBUI O AR NO
AMBIENTE DE FORMA UNIFOR.
ME. VELOCDADES DE FUNCIO.
NAMENTO: ALTA. MÉDIA. BAIXA
E AUTOMÁTICA. FUNÇÀO SUPER:
O APARELHO ATINGE A TEMPE.
RATURA DESEJADA MUITO MAIS
RÁPIDA. FUNÇÂo FAVoRITo:
POSSIBILITA PROGRAMAR O
APARELHO PARA IR AUTOMATI.
CAMENTE PARA A VELOCIDADE,
MODO E TEMPERATURA DESE-
JADA, PRESSIONANDO APENAS
UM BOTÀO. COM CONTROLE
REMOTO E GARANTIA DE I ANO.
220 VOLTS

UN 3 5.400,00 ló.200,00

TOTAL RS

311.762,00

Secr
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ANf,XO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL N" 023/20I8

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I9IO/20I8

FORNECEDOR CNPJ/MF

OBJf,TO: Registro de preços para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública
objetivando aquisição de material permanente para atender a Prefeitura Municipal e suas Secretarias.

Item Produto UND OTD vI,R UNT VI,R TOTAL MARCA
0l AR CONDICIONADO - CAPACIDADE

I2.OOO B'IU'S SPLIT - AR CONDICIO-
NADO CAPACIDADE I2.OOO BTU'S.
TIPO SPLIT. 220 VOLTS QUENTE E
FRIO. CICLO REVERSO. CONTROLE
REMOTO TOTAL. NÍVEL DE RUÍDO.
COMPRESSOR TIPO ROTATVO. GA-
MNTIA MÍNIMA DE I ANO.

UN .10

02 AR CONDICIONADO I8.OOO BTU'S
TIPO SPLIT, 220 VOLTS. QUENTE E

FRIO. CICLO REVERSO. CONTRO-
LE REIVIOTO TOTAL. BAIXO NÍ.
VEL DE RUÍDO, COMPRESSOR
TIPO ROTATIVO. GARANTIA MÍ-
NIMA DE I ANO.

UN l0

03 AR CONDICIONADO 24.OOO BTU'S
TIPO SPLIT, 220 VOLTS, QUENTE E
FRIO, CICLO REVERSO. CONTRO-
LE REMOTO TOTAL. BAIXO NÍ-
VEL DE RUÍDO. COMPRESSOR
TIPO ROTATIVO. CARANTIA MÍ.
NIMA DE I ANO.

UN :

04 AR CONDICIONADO - SPLIT
I2.OOO BTU'S. FL'NÇOES QUE FA-
CILITAM SUA OPERAÇÃO. POS-
SUINDO FLUIDO REFRIGERANTE.
REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÂO E
DESUMIDIFICAÇÃO. SOMENTE
FRIO. TIMER FÁCIL: O APARELHO
LICA E DESLIGA NA HORA PRO-
CRAMADA. SIMPLES DE MANU-
SEAR E PROGRAMAR. OSCILAR:
MOVIMENTAÇÀO AUTOMÁTICA
DAS ALETAS. DISTRIBUI O AR NO
AMBIENTE DE FORMA LTNIFOR.
ME. VELOCIDADES DE FUNCIO.
NAMENTO ALTA, MÉDIA, BAI.

UN 27
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XA E AUTOMATICO. FITNÇÁO
SUPER: O APARELHO ATINGE A
TEMPERATURA DESEJADA MUI.
TO MArS RÁPrDO. FUNÇÀO FA-
VONTO: POSSIBILITA PROGRA-
MAR O APARELHO PARA IR AU-
TOMATICAMENTE PARA A VE-
LOCIDADE. MODO E TEMPERA.
TURA DESEJADAS, PRESSIONAN-
DO APENAS UM BOTÀO. COM
CONTROLE REMOTO E CARAN-
TIA DE I ANO. 220 VOLTS.

05 AR CONDICIONADO SPLIT I2.OOO

BTU'S FRIO IIOi22O
UN i0

06 AR CONDICIONADO 24.OOO BTU'S
FRIO r 10/220 TN l0

07 AR CONDICIONADO SPLIT 36.000
BTU'S FRIO I I0/220 LIN l0

08 AR CONDICIONADO SPLIT HI-
WAAL I8.OOO BTU'S A CONDI-
CIONADO, COMPRESSOR. I8.OOO
BTU'S. COM SELO PROCEL CLAS.
SE A, EQUIPADO COM CONTROLE
REMOTO DISPLAY DE CRISTAL
LIQUIDO CONTENDO TODAS AS
FUNÇÔES DO APARELHO, AJUSTE
DE TEMPERATURA E FLUXO DE
A& COM REFLETORES DE AR
COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO.
TENSÀO 220 VOLTS. FASE: MO-
NOFASICA (IF). FREQUENCIA:
6OHZ. INCLUSO SUPORTES ME-
TÁLICoS PARA FIXAR o EvAPo-
RADOR E O CONDENSADOR. CA-
RANTIA DE I ANO.

UN 5

09 AR CONDICIONADO SPLIT I2.OOO
BTU'S, I PH, CICLO FRIO, COM-
PRESSOR ROTATIVO, CONTROLE
REMOTO COM DISPLAY DE LCD,
SELO PROCEL CLASSE A, FILTRO
HEPA PARA RETENÇÃO DE BAC-
TERIAS, PATNEL DIGITAL, FI-IN-
ÇÃo MEMÓR]A PARA MoDo DE
FLINCIONAMENTO, TEMPEMTU-
RA E VELOCIDADE, FLINÇÃO TI-
MER. FUNÇÀO TURBO. FIJNÇÀO
OSCILAR, LAMPADA DE AVISO*LIMPAR FILTRO" NA COR
BRANCA, 220V. GARANTIA DE OI
ANO.

trN I

t0 SWITCH 8 PORTAS SF 8OO

VLAN(POE) FAST ETHERNE UN I

l1 SPLIT PISOAR CONDICIONADO UN I

30
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TETO SPACE 3ó.OOO BTU'S, ALTA
TECNOLOCIA E EXCELENTE DE-
SEMPENHO PARA CLIMTIZAÇÀO
DE GRANDES AMBIENTES. VER-
SÁTIL É o MENoR DA CATEGo.
RIA, COM OPÇÃO DE INSTALA.
ÇÀo VERTICALMENTE No CHÃo
E HORIZONTALMENTE NO TETO.
FLEXA AR DE LONGO ALCANCE.
CLIMATIZA O AMIENTE DE FOR.
MA, MAS UNIFORME. DISPLAY
DICITAL NO CONTROLE REMO-
TO, EXIBE MODO DE OPERAÇÀO.
A TEMPERATURA DESEJADA E
AINDA UM RELÓGIO DE FÁCIL
LEITURA. OPERAÇÃO ULTRA
SILENCIOSA. TECNOLOGIA QUE
PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE
ENERGIA. 220 VOLTS. CAPACI-
DADE DE REFRIGERAÇÀO
(BTU'S) 36.000 BTU'S. CrCLO FRrO
COM CONTROLE REMOTO E I
ANO DE GARANTIA.

t2 AR CONDICIONADO SPLIT 24.OOO

BTU'S. O SPLIT PISO TETO ALTA
TECNOLOCIA E EXCELENTE DE-
SEMPENHO PARA CLIMTIZAÇÃO
DE CRANDES AMBIENTES. VER.
SÁTIL É o MENoR DA CATEGo.
RIA, COM OPÇÃO DE INSTALA.
ÇÀo VERTICALMENTE No CHÀo
E HORIZONTALMENTE NO TETO.
FLEXA AR DE LONGO ALCANCE.
CLIMATIZA O AMIENTE DE FOR-
MA MAS UNIFORME. DISPLAY
DIGITAL NO CONTROLE REMO-
TO. EXIBE MODO DE OPERAÇÀO.
A TEMPERATURA DESEJADA E
AINDA UM RELÓCIO DE FÁCIL
LEITURA. OPERAÇÃO ULTM
SILENCIOSA. TECNOLOCIA QUE
PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE
ENERGIA. 220 VOLTS. CAPACI.
DADE DE REFRIGERAÇÀO
(BTU'S) 24.000 BTU'S. CTCLO FRIO
COM CONTROLE REMOTO E I

ANO DE CARANTIA.

UN

l3 AR CONDICIONADO SPLIT 9.OOO
BTU'S, FUNÇÔES QUE FACILITAM
A OPERAÇÃO. POSSUINDO FLUI.
DO REFRICERANTE. REFRIGERA.
ÇÂo, vENTtLAÇÀo e opsuuror-
!!cAÇÀo, SoMENTE Ttpo FRro,

UN I
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TIMER FACIL: O APARELHO LIGA
E DESLICA NA HORA PROGRA.
MADA, SIMPLES DE MANUSEAR E
PROCRAMAR. OSCILAR: MOVI-
MENTAÇÀO AUTOMÁTICA DAS
ALETAS. DISTRIBUI O AR NO
AMBIENTE DE FORMA UNIFOR-
ME. VELOCDADES DE FUNCIO-
NAMENTO: ALTA. MÉDIA, BAIXA
E AUTOMÁTICA. FLINÇÂO SUPER:
O APARELHO ATINGE A TEMPE-
RATURA DESEJADA MUITO MAIS
RÁPIDA. FtNÇÀo FAVoRtro:
POSSIBILITA PROGMMAR O
APARELHO PARA IR AUTOMATI-
CAMENTE PARA A VELOCIDADE.
MODO E TEMPERATURA DESE.
JADA. PRESSIONANDO APENAS
UM BOTÃO. COM CONTROLE
REMOTO E GARANTIA DE I ANO.
220 VOLTS

t4 AR CONDICIONADO SPLIT 3O.OOO

BTU'S. FUNÇÔES QUE FACILITAM
A OPERAÇÂO. POSSUINDO FLUI.
DO REFRICERANTE. REFRICERA.
ÇÀo, VENTTLAÇÃo e oesuprror-
FICAÇÀO. SOMENTE TIPO FRIO.
TIMER FÁCIL: O APARELHO LIGA
E DESLICA NA HORA PROGRA-
MADA, SIMPLES DE MANUSEAR E
PROGRAMAR. OSCILAR: MOVI-
MENTAÇÃO AUTOMÁTICA DAS
ALETAS. DISTRIBUI O AR NO
AMBIENTE DE FORMA IJNIFOR-
ME. VELOCDADES DE FLTNCIO-
NAMENTO: ALTA, MÉDIA, BAIXA
E AUTOMÁTICA. FLINÇÂO SUPER:
O APARELHO ATINCE A TEMPE.
RATURA DESEJADA MUITO MAIS
nÁploa. FUNÇÀo FAVoRlro:
POSSIBILITA PROGRAMAR O
APARELHO PARA IR AUTOMATÍ.
CAMENTE PARÁ A VELOCIDADE.
MODO E TEMPERATURA DESE-
JADA. PRESSIONANDO APENAS
UM BOTÂO. COM CONTROLE
REMOTO E GARANTIA DE I ANO.
220 VOLTS

UN 2.

t5 AR CONDICIONADO SPLIT 48.OOO

BTU'S, FUNÇÕES QUE FACILITAM
A OPERAÇÃO. POSSUINDO FLUI.
DO REFRIGERANTE. REFRIGERA.
ÇÂo, vENTtLAÇÂo E oesuuror-

UN J

l2
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PREFEITURA I\{UNICIPAL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO I\{.{TO GROSSO DO SIIL
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TOTAL GERAL DA PROPOSTA:

- VALIDADE DA PROPOSTA:

. LOCAL E DATA:

. TELEFONf,: BANCO:

CARIMBO DO CNPJ/MF f ASSINATURA DO
RIPRESINTANTE LEGAL DA IMPRESA

FICAÇÁO, SOMENTE TIPO FRIO.
TIMER FACIL: O APARELHO LIGA
E DESLIGA NA HORA PROGRA.
MADA. SIMPLES DE MANUSEAR E
PROGRAMAR. OSCILAR: MOVI-
MENTAÇÃO AUTOMÁTICA DAS
ALETAS. DISTRIBUI O AR NO
AMBIENTE DE FORMA LINIFOR-
ME. VELOCDADES DE FUNCIO-
NAMENTO: ALTA. MÉDIA, BAIXA
E AUTOMÁTICA. FUNÇÀO SUPER:
O APARELHO ATINGE A TEMPE.
RATURA DESEJADA MUITO MAIS
nÁproe. FUNÇÃo FAVoRtro:
POSSIBILITA PROGMMAR O
APARELHO PARA IR AUTOMATI-
CAMENTE PARA A VELOCIDADE,
MODO E TEMPERATURA DESE.
JADA, PRESSIONANDO APENAS
UM BOTÃO, COM CONTROLE
REMOTO E CARANTIA DE I ANO.
220 VOLTS
TOTAL RS

á
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PREFEITURA N{UNICIPAL DE SIDROLANDIA
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

(Nome

no

da Empresa)

siruada

CNPJA4F

(endereço

completo) declara, sob as penas da Lei, nos termos do

, lnciso VIl. art. 40 da Lei Federal n'10.52012002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação
exigidos no Edital de Pregão Presencial n" 023/201E, autorizado pelo Processo Administrativo no

l9l0/2018.
Por ser expressa manifestação da verdade. firmo o presente.

L-_J, de 201 8.

cidade estado

Carimbo do CIIPJ/MF e assinatura do
Representante legal da empresa

3.1 ZV
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ANEXO TV

DECLARAÇÃO DE FATOS SI]PERI'ENIf, NTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a nossa empresa

de participar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penÍrs da Lei, a
existência de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2o, do art. 32 da

Lei Federal n' 8.666193.

Assinatüra do representânte legal da empresa

NOME:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

N'DO CNPJ/MF DA EMPRf,SA

i5
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ANEXO V

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7'DA CONSTTTUIçÃO
FEDERAL

Pregão Presencial n' 0232018
Processo Administrativo n' l9l0/2018.

inscrito no CNPJ,{\4F sob o
no......................... por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

.., portador (a) da Carteira de Identidade no.................................... e do
CPF/MF no........................ DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.27 da Lei Federal
n' 8.666, de 2l de junho de I .993. acrescido pela Lei n9.854, de 27 de outubro de I .999, que não emprega
menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

- MS, de

Assinatura do representante legal da empresa

(Observação: em caso afirmativo. assinalar a ressalva acima).

de
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ANEXO VI

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N"..,../2()IE

Aos dias do mês de de 

-, 

na sede do Município de SIDROLÂNDIA-MS, situada a Rua São

Paulo, no 964, Centro, SIDROLÂNDIA-MS -M/S, representada neste ato pelo Prefeito, Marcelo de Araújo
Ascoli, brasileiro, casado, portador do RG n.'000406049 SSP/MS e CPF n." 519.593.991-87. residente e

domiciliado na Rua Alagoas, l8l, Centro, SIDROLÂNDIA-MS - MS, doravante denominada Conrrarante, e

do outro lado a empresa

na

inscrita no CNPJ^4F sob o n.o , com estabelecimento

dorâvante 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 de julho de
2002, Lei n' 8.078, de ll de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complementar n"
123 de l4 de Dezembro de 1996, Decreto Municipal n' I l512014, ambos de : e, subsidiariamente, pela Lei n"
8.666193 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração
inseÍa nos autos, resolvem registrar os preços. conforme decisão exarada no Processo Administrativo n"
l9l0/2018 e HOMOLOGADA nos autos, referente ao Pregão Presencial N'023/2018 - REGISTRO DE
PREÇOS, consoante as seguintes cláusulas e condições:

I. CLÁUSULA PRIMEIRÂ - DO OBJETO
l.l. O objeto da presente atâ é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivan-
do o registro de preços para "aquisição de material permanente para atender a Prefeitura Municipal e suas
Secretarias, com fomecimento parcelado, consumo previsto para l2(doze) meses".

2. CLÁUSULA SEGI]NDA. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constârão os
preços a serem praticados, com características de compromisso da licitante vencedora, se convocadas,
vierem celebrar contrato para fomecimento dos produtos nas condições definidas neste edital e seus anexos
e. se for o caso. com as demais classificadas que aceitarem fornecer os produtos pelo preço do primeiro
menor preço, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.

2.2. O Pregoeiro convocará formalmente as fomecedoras. com antecedência mínima de 03 dias úteis.
informando o local. dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de preços.

2,2.1. o prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu
transcurso, for solicitado pela fornecedora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Pregoeiro.

2.3. Colhidas as assinaturas, a Secretaria Municipal de Administração providenciará a imediata publicação
no Diário Oficial do Município.

na cidade

3't á?-
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2.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas Detentoras da Ata de Registro de Preços,

após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fomecedora primeira classificad4 após convocação, não comparecer ou Íecuvtr assinar a Ata de

Registro de Preços, sem pÍ€juízo das cominações a ele previstas neste edital, o Pregoeiro convocará as demais

licitantes. na ordem de classificação.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação para a assinatura de

Ata de Registro de Preços e Fomecimento. as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.

2.7. A ata de registro de preços resultante deste certame teú a vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de

publicação de seu extrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - Dos USU/hIos DA ATA DE REGISTRO DE PREÇoS
3.1. A Ata de Registro de Preços sení utilizada pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias, Estado do Mato
Grosso do Sul.

3.2. Cabeni a Usuária da Ata a responsabilidade, após o registro de preços, pelo controle do cumprimento de

todas as obrigações relativas ao fomecimento, inclusive aplicação das sanções previstas neste edital.

33. A Usuária da Ata deveú informar ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, do não

comparecimento da fomecedora para a retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso,

visando à convocação dos remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fomecedor faltoso.

3.4. Podeú utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade de outros municípios que não

tenha participado do certame, mediante previa consulta ao Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços

deste Município.

3.5. O Registro de Preços sená formalizado por intermedio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI,
nas condições previstas no Edital de Convocação.

3.6. O Município de Sidrolândia não se obriga a firmar contralações oriundas do Sistema Registro de Preços,

ficandolhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislaçâo relativa às

licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços prefeÉncia em igualdade de condições.

4. CLÁUSULA QUARTA - Do FORNECIMENTo, LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E
RECEBIMENTO.
4.1. A Ata de Registro de Preços seÉ utilizada para aquisição do respectivo objeto pela Prefeitura Municipal e

suas Secretarias.

4.2. Cada fomecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizada pela Prefeitura Munici-
pal e suas Secretarias dela devendo constar: a data, o valor unitário do fomecimento, a quantidade pretendid4 o
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local para a entregÀ o prazo, o carimbo e a assinatura do responúvel, sendo efehnda diretamente a empÍ€sa

contratada" devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o número de refer€ncia da Ata.

43. A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficani (ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas

dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entr€ga dos produtos ocoÍrertm em data posterior ao seu

vencimento.

4.4. Os pncdutos devem ser entregues nos locais informados pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias no

prazo mráximo de 03 (três)dias, apos a solicitação. mediante requisição expedida pelo contratante, respeitando-se o
limite da quantidade solicitada.

4,4,1, O prazo de enúega será conforme solicitação do órgão/entidade requisitante, não podendo ultapassar 03
(uês) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou insüumento equivalente.

4.4.2. O recebimento dos produtos se efetivaná- em conformidade com os arts. 73 a 76 da l,ei 8.666193, mediante

recibo, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante "Termo de Aceite
Provisorio";

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, quantidade, caracteísticas, especificações dos pncdutos, e

consequente aceitação pela equipe responúvel, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. mediante "Termo de Aceite
Definitivo".

4.43. Serão recusados pnrdutos impresúveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes neste

edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

4.5. Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar não receber ou não retirar a nota de empenho ou
instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a Administração convocará a segunda classificada para

eÊtuar o fomecimento, e assim sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as
penalidades cabíveis.

4.6. A segunda classificada so podenâ fomecer à Administração quando a primeira classificada tiver seu registro
junto a Ata cancelada.

4.7. Os produtos, objeto desta licitâÉo, deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais distintas, ou sej4 de
acordo com a ordem de utilização, dela devendo constar o número da Ata de Registro de Preços, o produto, o
valor unitário, a quântidade, o valor total e o local da enúega. além das demais exigências legais.

4.8. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da
tri n' 8.078 de I l/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

4.9. As despesas relativas à enÍega dos produtos correrão por conta exclusiva da detentora da ata

l9
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5. CLÁUSULA QT,INTA - DA coNTRATAÇÃo
5.1. As obrigações decorrentes do fomecimento dos pncdutos constantes do Registro de Preços sená firmado com
o Município de Sidrolândi4 observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe o art.62 da l-ei
Federal no. 8.666/93, e sení formalizada através de:

a) Noa de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações futuras;
b) Noa de empenho ou documento equivalente e conúato de fomecimento, quando presentes obrigações futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Preços (Anexo VI) é parte integrante do Edital de Convocação, cujas condições
deverão ser mantidas na sua integralidade.

5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata seú de 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação.

53. Os quantitativos de fomecimento serão os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, observarão
obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de preços.

5.4. A licitante vencedora não podeni subcontratar subempreitar, ceder ou transferir, total ou paÍcialmente o objeto
da presente licitação.

6. CLÁUSULA SEXTA - Do PREÇo E R.EvIsÃo
6.1' Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.2. Na ocon€ncia do preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão de
Licitação notificará a fomecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando a negociação
para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificações.

6.3. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente
desonerará a fomecedora em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penatidades
cabíveis.

6.4. Simultaneamente procedeú a convocação das demais fornecedoras, respeitada a ordem de classificação
visando estabelecer igual oportunidade de negociação.

6.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá a Prefeitura Municipal de
sidrolândia, solicitar nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento, decorrente do fomecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em
conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 Crinta) dias, contados do recebimento definitivo dos
produtos, após a apresentação da respectiva documentaçâo fiscal, devidamente atestada pelo setor
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competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o aÍt.73, inciso II, alínea "b",
da Lei no 8.666/93 e alterações.

7.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fomecedora(s), de que se encontra
regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões
Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

7.3. Ocorrendo erÍo no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a
fomecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data

da reapresentação do mesmo.

7.4. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Prefeitura Municipal e suas Secretarias a
seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitrí-la.

7.5. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fins de
atendimento das condições contratuais.

7.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fomecedora.

7.7. A Administração Municipal não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros. sejam ou não instituições financeiras.

7.8. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Fornecedora
de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

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

8. CLÁUSULA NONA - DAS SANÇOES ADMINISTRATMS
8.1' Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da fomecedora em assinar
o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente fora do prazo estabelecido,
ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos, ficará a fomecedora, a juízo do
Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de preços. sujeito às seguintes penalidades:
I - Multa de l07o (dez por cento) sobre o valor constânte da notâ de empenho e/ou contrato;
II - Cancelamento do preço registrado;
IrI - suspensão temponíria de participação em licitação e impedimento de contratar com â
administração por prazo de até 05 (cinco) anos.

8.2. As sanções previstas nos incisos anteriores poderão ser apticadas cumulativamente.

8.3. Por atraso injustificado na execução do objeto:
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I - Multa moratória de l% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestação em atraso até o
décimo dia;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, aprís o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.

8.4. Por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:
I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de l0% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do
fomecimento não executado pela fomecedora;

III - Suspensão temporária de paÍicipação em licitação e impedimento de contratar com a administração por
prazo de até 05 (cinco) anos;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estabelecida no inciso ll, poderá ser aplicada juntamente com as sanções
previstas nos incisos I, Ill e IV do subitem acima, sem prejuÍzo da rescisão unilateral do instrumento de
ajuste por qualquer das hipóteses prescriras nos art. 77 a 80 da Lei n. 8.666/93.

8.6. Apresentação de documentação falsa, não manutenção da proposta e cometimento de fraude fiscal,
acarretará sem prejuízo das demais cominações legais:

I - suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração de
até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de Registro Cadastral deste Município.

8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis contados da notificação ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Pública deste Município,
enquanto não adimplida a obrigaçào.

8.8. Fica garantido a fornecedora o direito prévio da citação e de ampla defesa, no resp€ctivo processo! no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação do ato.

8.9. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente, mediante
aplicação do princípio da proporcionalidade, em raáo de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e
comprovadas, desde que requeridas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que
for notificada da pretensão da Administração pública deste Município da aplicação da pena.

8.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de Registro Cadastral deste
Município.

8.11. Competirá a Prefeitura Municipal e suas Secretariâs, na qualidade de Usuária dâ Ata de Registro de
Preços a aplicação das penalidades previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 9.3.
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8.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 sená de competência exclusiva da autoridade
má.rima da Prefeitura Municipal de Sidrolândia - MS, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo

estipulado no subitem 8.8, podendo a reabilitação ser concedido mediante ressarcimento dos prejuízos

causados e depois de decorridos o prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos.

8.13. O Orgâo Gerenciador do Sistema de Registros de Preços. na qualidade de responúvel pelo controle do
cumprimento das obrigações relativas ao fomecimento caberá a aplicação das demais penalidades previstas

no instÍumento de convocação.

8.14. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município de

Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. cLÁusuLA NONA - Do CANCELAMENTO Do pREÇo REGISTRAD0
9.1. A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou
quando não restarem fomecedoras registradas e. por iniciativa da Prefeitura Municipal de Sidrolândia /lvíS
quando:

9.1.1. A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigências da Ata de Registro de Preços, sem justificativa
aceitável;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste;

9.1.3. Os preços registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e não houver êxito na negociação:

9.1.4. Der causa a rescisão administrativa do ajuste decorrente do registro de preços por motivos elencados

no àrt. 77 e seguintes da Lei Federal no. 8.666193.,

9.1.5. Por razão de interesse público, devidamente motivado.

9'2. Cancelado o Registro de Preço induzirá na convocação da fornecedora com classificação imediatamente
subsequente.

9.3. Será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo. no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da notificação ou publicação.

10. CLÁUSULA DÉCTMA_DA DoTAçÃo ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação correrão a cargo da Prefeitura Municipal e

suas Secretarias, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Programas de Trabalho e Elementos de
Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente. observada as
condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei Federal n.8.666/93 e alterações.
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rI. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMf,IRA - Do PREÇo REGISTRÀDO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitação na modalidade de Pregão Presencial - Registro de

Preços, tipo menor preço por item, HOMOLOGADO a classificação das empresas conforme abaixo especifi-
cadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

Item Produto UND QTD YLR
UNT

VLR TOTAL DETENTORÁ

0r
02

03

TOTAL

RELAÇÂO DAS Df,TENTORAS DA ATA E SEUS RESPECTIVOS VALORES

TOTAL GERAL REGISTRADO

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGIÀIDA - DA PUBLICIDADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município, confor-
me o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.08.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERÇEIRA _ DAS DISPOSIÇOES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n.o10.520, de I 7 de julho de
2002, do Decreto Municipal n.'l l512013, da Lei Federal no E.66ó, de 2l dejunho de 1993, e demais normas
aplicáveis a espécie.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ DO FORO
14'1. Fica eleito o foro da cidade de Sidrolândia-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, renunciando de qual-
quer outro. por mais privilegiado que seja para processar as questôes resultantes desta licitação e que nào
possam ser dirimida administrativamente.

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal
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ANf,XO VII - MINUTA DO CONTRATO
CoNTRATO ADMTNISTRÂTIVO N" _/2018
PROCESSO {)MINISTRATTVO N' I2OI8

Aos dias do mês de de _, na sede do Município de SIDROLÂNDIA-MS, situada a Rua

São Paulo, no 964, Centro, SIDROLANDIA-MS -M/S, representada neste ato pelo Prefeito, Marcelo de

Araújo Ascoli, brasileiro, casado, poíador do RG n.o 000406049 SSP/MS e CPF n.o 519.593.991-87, resi-

dente e domiciliado na Rua Alagoas, I 81. Centro, SIDROLÂNDIA-MS - MS, doravante denominada Con-
tratante e a empresa

CNPYMF sob o

inscrita no

com estabelecimento nan.o

denominada Contratado, representada neste atô
portador da caÍeira de identidade tipo RG n.'

na cidade doravante

brasileiro.por

, emitida pela SSP/_. e do CPF n.'
, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de homolo-

gação do processo de Pregão Presencial N'023/201E - REGISTRO DE PREÇOS, e nos termos da Lei
Federal N." 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: "Aquisição de material permânente para atender a Prefeitura Muni-
cipal e suas Secretarias, com fornecimento parcelado, consumo previsto para l2 meses".

CLÁUSULA SECUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será realizado por execução
indireta.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do PREÇo E CoNDIÇoES DE PAGAMtrNTO: Dá-se a este contrato o

valor global de R$ )

§ l' - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, seÉ efetuado mediante crédito em

conta corrente a ser fomecida pela contratada. no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo dos produtos, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, conforme dispõe o art.40, inciso XIV, alínea "a". combinado com o art.73. inciso II,
alínea "b", da Lei no 8.666/93 e alterações.

§ 2'- O critério de reajuste dos preços contratados seú com base no lnciso XI do Art. 40, da Lei Federal N".
8.666193, em sua atual redação. e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo órgão compe-
tente do Govemo Federal, ou da variação efetiva do custo da produção e preços atuais de mercado local ou
regional, mediante pesquisa de preços. ou ainda na variação mensal do IPCA (IBGE).

§ 3" - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível ao Contratado,
aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de compensação financeira, que será o produto resultante do
mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspon-
dente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

á;"--
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§ 4'- O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidên-
cia de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previden-
ciária a que sujeito.

§ 5" - Caso se faça necessária à retificação de fatura por culpa do Contratado, o prazo terá sua contagem
suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à

contagem.

§ 6" - Não serão quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisição de Compra;

CLÁUSIILA QUARTA - O PRÂZO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 meses.

PARÁGRAFO ÚXICO: Havendo interesse da Administração, o presente Contrato poderá ser prorrogado

nas seguintes hipóteses:

I - Nos casos previstos na legislação pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes das aquisições da presente licitação cor-
rerão a cargo da Prefeitura Municipal e suas Secretarias, usuária da Ata de Registro de Preços, cujos Progra-
mas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou docu-
mento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o aÍtigo 62, da Lei Fe-

deral n'8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALZAÇÃO: Cabe ao Contratante, a seu crirério e através da Secretaria
Municipal de Finanças, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento
do presente contrato, e, o Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspe-

ção, verificação e controle a serem adotados pelo Contrâtante.

PARÁGRAFO ÚXfCO - O Contratado permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa
Íiscalização, durante a vigência deste Contrato, fomecendo informações, propiciando o acesso à documenta-

ção pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadâs pela fiscalização.

CLÁUSULA SÉTrMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADo: Constituem obrigações do Contra-
tado, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes:

I - Entrega dos produtos, objeto deste Contrato, no prazo proposto, mediante Requisição de Compra, e em
conformidade com as especificações exigidas no Edital e da Ata de Registro de preços;

II - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitaçào que deu origem a este ajuste:

III - Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do
objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trâbalhistas, prê-
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mios de seguro e de acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias 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 prejuízos que sejam causados ao Con-
tratante ou a terceiros:

V - Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os

seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais;
VI - Responder perânte o Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demo-
ra ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros rela-

tivos à execução do objeto deste Contrato;
VII - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou eÍros na elaboração de estimativa
de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o Contratante;
VIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, no objeto,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato:
IX - Instruir o fomecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes, juntando cópia
da solicitação de entrega (requisição);

X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

XI - Não transferir em hipotese alguma este instÍumento contratual a terceiros.

CLÁUSIILA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRÂTANTE: Consrituem obrigações do Con-
tratante:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado;
II - Fomecer e colocar à disposição do Contratado todos os elementos e informações que se fizerem necessá-

rios à execuçào do fomecimento:
III - Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato;
IV - Notificar, formal e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas no cumprimento
deste Contrato;
V - Notificar o Contratâdo, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos
de sua responsabilidade;

VI - Fiscalizar o presente Contrato através do Orgão competente;

CLÁUSULA NONA - Do LoCAL DE ENTREGA, Do ACEITE, E RECEBIMENTo DoS PRoDU-
TOS: Os produtos devem ser entregues nos locais informados pela Prefeitura Municipal e suas Secretarias
no prazo máximo de 03(três) dias, após a solicitação, mediante requisição expedida pelo contratante, respei-
tando-se o limite da quantidade solicitada.

§ lo - A Contratâda obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este Contrato, conforme os quantitativos
e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição uma vez que nào
esteja em conformidade com as referidas especificações.
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§ 2" - O recebimento dos produtos se efetivaú em conformidade com o art. 76 da Lei Federal no. 8.666193,
mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável pelo Órgão competente, após a verifica-

ção da qualidade, quantidade, características e especificação do produto.

§ 3" - Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, vier a se

constatar fatos supervenientes que o tome incompatível com as especificações, proceder-se-á a substituição,
no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contado da comunicação da irregularidade pelo Orgáo.

§ 4' - Serão recusados os produtos que não atenderem às especificações constantes no Pregão Presencial no

016/201 8 e/ou que não estejam adequados para uso, devendo a Contratada proceder à substituiçâo na forma
dos §§ l" e 2" desta cláusula, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado da comunicação.

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

§ 6'- Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente, as disposições da Lei
Federal no 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS sANÇÕf,s ADMINISTRATIVAS: Nos termos do art. 86 da Lei Federal
n'8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de mul-
ta de mora, por dia de atraso injustificado no fomecimento do objeto deste ContÍato, até o limite de 2% (dois
por cento) do valor total do contrato.

PARTIGRAFO ÚwICO - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia
defesa, a Administração poderá aplicar o Contratado as seguintes sanções:

I - Advertência 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 inexecução total, recolhida no
prazo de l5 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial;
III - Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, sená aplicadâ
multa de 2%o (dois por cento) sobre o vâlor total do fomecimento, acumulável com as demais sanções, inclu-
sive rescisão contratual, se for o caso;

IV - Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidasjunto ao Órgão competente no prazo de até l5 (quin-
ze) dias corridos contados da comunicação oficial, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou
crédito existente a critério do Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: A rescisão do Contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666193;
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveni-
ência para a Administração.
III -judicial, nos termos da legislação.
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§ l'- o Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
üÍ.77 da Lei Federal n" 8.666/93.

§ 2" A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorizâção escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLÁUSULA DÉcrMA SEGUNDA - Fica o presenre contrato, para todos os efeitos de Direitos vinculados
ao Edital do Pregâo Presencial n. 02320lg - Registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÁ - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasião da execução do
objeto, serão aplicáveis a Legislação pertinente a espécie, nos rermos do inciso XII do Art.55 da Lei no.
8.666/93, em sua atual redação.

cLÁusuLA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES: o presente contrato poderá ser atterado, nos
casos previstos na legislação pertinente, para ajuste de condições supervenientes que impriquem em
modificações.

PAR/IGRÂFO ÚNIco - qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser fêita
mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

cLÁusuLA DÉCIMA euINTA - DA puBLICAÇÃo Do coNTRATo: Dentro do prazo reguramen-
tar, o Contratante providenciará a publicação em resumo do presente contrato, na imprensa oficial do Mu-
nicípio.

cLÁusuLA DÉCIMA sExTA ' FoRo: o foro do presente contrato será o da Comarca de Sidrolân-
dia/MS, excluído qualquer outro.

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

Sidrolândia-MS, _ de _ de

Marcelo de Araújo Ascoli
Prefeito Municipal

CONTRATADA
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