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EDITAL
PREGÃO PRESTNCIÁL N'O74/2O18 - RIGISTRO DE PRTICOS

PROCESSO /IDMr}ÍISTRATwO * 2445 I 2OLa
PROCE§iSO LTCTTATÓRrO tr 24A|2OLA

MENOR PRFreO POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PREFEITURÂ
MUNICIPAL DE SIDROLÂNDI.A E SUAS SECRETARI.AS.

DATA DA ABERTIIRÂ: 20 DE NOVEMBRO DE 2018 AS 08:00 HORAS.

PRTÂMBI'LO

1- DA REGÊNCIA
2 - DO OB.JBTO
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4 - DO CREDENC1AMENTO DOS REPRESENTANTES
5 - DO RECEBIMENTO DOS EI.N/ELOPES
6 - DA PROPOSTA
7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8 _ DA HABILITAÇÁO E SEU JULGAMENTO
9 - DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO
10 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11 - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
12 - DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO.
13 - DA CONTRATAÇÃO
t4 - DO PREÇO E REVrSÃO
15 - DO PAGAMENTO
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRÂTIVAS
t7 - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
l8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA
19 - DAS DISPOSIÇÓES FINAIS

o Anexo I - Termo de Referência - EspeciÍicações;
o Anexo II - Formulário Padronizado de Proposta;
o Anexo III - Declaração de Habiütação;
o Anexo IV - Declaração de Fatos Supervenientes Impeditivos;
o Anexo V - Declaração nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7" da CF/88
o Anexo VI - Minuta daAta de Registro de Preços;
o Anexo VII - Minuta do Contrato.
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PRTGÃO PRISENCIAL N" O74l2O18 - REGISTRO DE PRTCOS
MENORPRECO P'ORITEM

O MITIÍICIPIO DE SIDROI4iNDIÂ - MS, através do Departamento de Licitação e Compras,
por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria rf 76a/2O78, publicada
no Diário Ofrcial do Município, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade PRFEÁO PRTSENCHL, tipo menor preço por item vi-
sando formar o Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para
contratações futuras e de acordo com as condições estabelecidas neste eútal e seus ane-
xos-

Caso a sessão púbüca de Pregáo não seja finalizada até as l7h00min da data prevista
acima, o Pregoeiro marcará para o dia seguinte a continuação da sessáo publica a partir
das O7h0omin, no mesmo endereço.

Náo havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertu-
ra do certame na data marcada, a sessáo será, automaticamente, transferida para o pri-
meiro dia útil subsequente, no mesmo horáLrio e local estabelecido no preâmbuio deste
Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

O Edital poderá ser obtido. no endereco supracitado. mediante o recolhimento de zuia a
ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributacão. localizado à Ruâ Santa Catarina
no 244 no valor de RS 30.00 ítrinta reais), sendo este o custo da reproduÇão. ou taÍnbém
poderá ser visualizado e baixado no Site da Prefeitura Municipal,
htpp: / /www.sidrolandia.ms.sov.br/ no link "licitacões".

1. DA REGÊNCIA LEGAL

A Abertura da sessáo inicial do processo licitatório acontecerá às OShOOmln do dia 20

1.1 Lei Federal no 8.666/93 e alterações;
1.2 Lei Federal n" lO.52O /O2;
1.3 Lei Federal n' 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar no 123/06
1.5 Lei Complementar no 147 lA;
1.6 Decreto Municipal n" 1O0/ 13
1.7 Demais disposições contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DA LTCTTAçÃO

2,1 O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a adminis-
tração púbüca, objetivando o Registro de Preços para aquisiçáo de material permanente
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para atender a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias, pelo período de 12
(doze) meses, com fornecimento parcelado de acordo com as solicitações.

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 72 ldoznl meses, a p€r-
tir da data de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços.

3. DAS COIÍDIçÕES DE PARTICIPAçÂO

3.1 - Poderáo participar deste Pregão quaisquer licitantes que:

3.1.1 - Detenha atiüdade pertinente e compaúvel com o objeto deste Pregáo;

3.1.2 - Atenda os requisitos e exigências constaÍrtes deste Edita-l e seus anexos;

OB§: Não serão aceitos os documentos enúados üa correio ou e-mail.

3.2 - Não poderáo concorrer neste Pregáo:

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

3.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçáo reaTizada pelo MunicÍpio
de Sidrolândia-MS.

3.2.3 - Empresa declarada inidônea para ücitar ou contratal com a Administração Pl1-
blica Municipal, enquanto perdurarem os motivos da puniçáo;

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou frrma mercantil individual constituída por
servidor ou dirigente de órgáo ou entidade contratante ou responsável pela licitaçâo, nos
termos do art. 9", Inciso III, da Lei Federal n" A.666 /93;

4. DO CREDENCIÂMENTO

4,1 - Para Íins de credencialnento junto o Pregoeiro e Equipe de Apoio, a licitante deverá
enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respon-
dendo este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste
Edital, identifrcar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equiva-lente.

4.2 - O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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4.2.1 - No caso de diretor, sóclo ou pÍoprletário da empresa llcltaate que compare-
cer ao local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato
constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de eleiçáo de seus administrado-
res, 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 - TÍ€,tando-se de procurador deverá apresentar instrumento púbüco ou particular
de procuraçáo, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular
ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da ücitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no
subitem acima, que comprove os poderes do mandante parâ a outorga.

4.2.3 - Cada credeaciado poderá representar apenas uma licitante, salvo, nos casos de
representação para itens distintos.

4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaraçáo de Habilitação
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4" da Leí Federal n"
LO.52O /2OO2, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitaçáo,
podendo o credenciado ou representante preencher a declaraçáo no momento da abertu-
ra da sessão.

4.4 - A empresa licitarrte somente poderá se pronunciar através de seu representânte
credenciado e Íicarâ obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo.

4.5 - O repÍesentaÍrte legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro e Equi
pe 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 intençâo de
interpor recurso, enÍim, para representaÍ a licitante durante a reuniáo de abertura dos
envelopes Proposta ou Documentaçáo relativa a este Pregáo, caso em que será mantido o
seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e

apuraçáo do menor preço.

4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Comple-
mentar n" 123/06 e devido à necessidade de identiÍicaçáo pelo Pregoeiro, deverâo cre-
denciar-se apresentando a Certidão Simplificada da Junta Comercia-I, Declaraçáo de
ME ou EPP assinada pelo Contador, a ser expedido em data náo superior a 60 (sessen-
ta) dias.

4.6.1 - O descumprimento do disposto acima, sem prejuízo das sanções cabÍveis, carac-
teizarâ renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos beneficios da Lei
Complementar n" 123/06 aplicáveis ao presente certame;
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4.7 - O representante poderá ser subsütuído por outro devidamente cadastrado;

4.8 - Cada credenciado poderá representar apenas uma ücitante;

4.9 - A náo apresentação ou a não incorporaçáo do documento de credenciameÍrto não
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela
mesma.

4.1O - Caso o proponente não compareça, mas enüe toda a documentação necessária
dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada
quando do início dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de
lance, de negociaçáo e a interposiçáo de recursos.

5. DO RBCEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1 - Até o dia, horário e local Íixado no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apre-
sentar à Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habiütaçáo (conforme Anexo
III), a proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados
no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além
da razâo social do licitante, se os mesmos náo forem timbrados, os seguintes dizeres:

6. DA PROPOSTA DE PREçOS

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes
informações e características :

6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida corl:. clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
também rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotações alternativas.

6.L.2 - A ücitante deverá indicar o preço unitário por item, conforme Anexo II deste Edi
tal, indicar marca do objeto e ao final a indicação do total geral da proposta, em algaris-
mo ou por extenso, os preços para aquisição de Produtos, deveráo sob pena de desclassi-
ficaçáo respeitar o limite de Preço estabelecido no Termo de Referencia, (ANEXO I);

6.1.3 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$),
em algarismos arábicos.
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6.1.4 - Nos preços cotâdos deveráo estaÍ inclusos todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fornecimento,
bem ainda, deduádos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

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

6.1.6 - O valor do item informado DETIE SER INFERIOR OU IGUAL AO VAI,OR DE Rt-
FERÊNCIÀ DO RTSPE}CTrVO ITEM, conforme Anexo I deste Editat.

6.1.7 - A última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante.

6.1.8 - Deve ladicar o prazo de etrtrega dos produtos, não superior a O3 (dlas) dias
após a solicitação da Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias, obedecida a
quantidade solicitada.

6.1.9 - Deve informar o pÍazo de validade da proposta, que náo poderá ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

6.2 - A apresentação da proposta imolicará 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, náo estejam indicados na
Proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julga-
mento.

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

6.6 - As Propostas de Preços poderáo ou náo contemplar a totalidade dos quantitativos
fixados para cada item constante do Anexo I deste edita-l

7. DO JULGAMENTO E DAS PROPOSTAS

7.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão públi-
ca para processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados
em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e docu-
mentação de habiütação.
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7.2 - O Pregoeiro procederá à abernrra do Envelope no 01, contendo a Proposta de Preços
Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise
préüa dos preços, observando a exaüdáo das operações aritméticas que conduziram ao
preço total, procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e
adotando como critério de aceitabiüdade o valor unitário de cada item.

7,3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edita-I.

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

a| classifrcará a licitante autora da proposta de menor preço por item e todas aquelas
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 5%o (cinco por cento), nos ter-
mos do § 2" do Artigo 44 da l*i Complementar 123106, em relação ao menor preço ofer-
tado, disposto em ordem crescente, paÍa que os representantes legais das licitantes par-
ticipem da etapa de lances verbais.
bl não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condiçáo definida na alínea anterior, se-
rão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03
(três), incluindo a primeira classi.ficada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado
o subitem 6.1.6;

cl havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances,
realizar-se á o sorteio para deÍinir a ordem da apresentaçáo dos lances.

7.4.L - No caso de empate nos preços, seráo admitidas todas as propostas empatadas,
independentemeote do número de licitantes.

7.5 - O Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforme item7.4 para a apresen-
taçáo de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, lalclaa-
do-se pelo autor da proposta de malor preço, seguindo-se das demais em ordem decres-
cente de valor.

7.6 - O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo mínimo entre
os lances, para aglizar a sessão.

7.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes
para eventuais consultas telefônicas, os quais disporáo até o máximo de 03 (três) minu-
tos, por consulta.

7.8 - Em observância à Lei Complementar Federal n" 123 /2006 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 empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pe-
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las microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior até 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 porte mais bem classilicada será convo-
cada para apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame,
no ptazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de pre-
clusão.

7.9.2 - Não ocorrendo o registro de preços na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, seráo
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem
7.8.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (inciso II
do art. 45 da [.ei Complementar Federal n" 123 /2006 de 14.12.2006l.

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 ârt. 45 da Lei Complementar Federal n" L23 /2006 de 74.12.2006l..

7.1O - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, im-
plicará a exclusáo da ücitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último pre-
ço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.11 - Náo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a ücitante desis-
tente às penalidades previstas neste Edital.

7.12 - Não havendo mais interesse das licitaltes em apresentar lance verbal, será encer-
rada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MEttOR
PREçO PIOR ITEM.

7.13 - Cumprido o disposto do item 7.12, para frns de celeridade do processo, será aber-
to o envelope de habilitaçáo do ücitante vencedor.

8. DA E SEU JIILGAMENTO

8.1 - Para habilitaçáo neste Pregão, ultrapassada a fase de lances e negociaçáo com a
Pregoeiro, na forma do item 7.13, a licitante, detentora da melhor oferta, deverá
comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE n." 02, os documentos a seguir
relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, na seguinte
ordem, de forma a permitir a maior tapidez na conferência e exarne correspondentes:

8.1.1 - DOCTTMENTAçÃO RELI\TIVA À HÂBrLrTAçÃO UUnÍOrCr:

al Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
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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 caso de sociedade por açÕes, acompanhado de documento de
eleiçáo de seus administradores; ou ainda

cf Inscriçâo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleiçáo da diretoria em exercício.

dl No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa jurídica como sócia junta-se
paÍa a habiütação o CNPJ da respectiva empresa.

Obs: os documeatos coustantes no ltem aclma oodeÉ ser dlsoeasado caso teaha
eldo apreseatado na etapa de credeaclamento.

8.1.2 - DOCTnfiENTAçÃO RTLATWA À npCUr,enrOADE FTSCAL E TRÂBALHISTA:

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

b) Prova de inscriçáo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao
domicíüo ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto
licitado;

c) Certidáo Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, DÍvida Ativa da Uniáo e

Certidáo Negativa de Débito relativo à Seguridade Socia-l - INSS, emitida pelo Ministério
da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil),
podendo ser apresentada em conjunto ou especÍfica observada a validade;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidáo 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.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal emitida pelo órgào
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa ücitante, na forma da Lei.

í) Certifrcado de Regularidade de Situação CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço / FGTS;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da l,ei Federal n" ).2.440
de 07.O7.2Oll.

h) Alvará de Funcionamento expedido dentro do Exercício vigente, expedido pelo órgão e
da esfera municipal da sede da licitante;
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8.1.3 - DOCITMENTAçÂO R"ELATTVA À gUar,rrrCeçÃO rÉ:CrrCe:

8.1.3.1 - Atestado de Capacidade Técnlca, fornecido por pessoa jurÍdica de direito pú-
blico ou privado, declarando que a licitante forneceu ou está fornecendo satisfatoriamen-
te produtos pertinentes e compatíveis ao objeto desta licitação, devendo informar o nível
de satisfação com a execuçáo dos mesmos.

I - Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a idenüfrcaçáo da
pessoa que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emi-
tente ou cor,teÍ razáo social, CNPJ, endereço, telefone e com identiÍicação do signatáLrio e

assinatura do responsável legal;

II - No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão conside-
rados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da em-
presa proponente;

a) Serâo consideradas como pertencentes ao mesmo gmpo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou
que tenham pelo menos uma mesma pessoa Íisica ou juridica que seja sócio da
empresa proponente.

III - Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suÍicientes para a
comprovaçáo da qualihcação técnica exigida e, se possível, indicar com marca texto os
itens que comprovarâo as exigências.

8. 1.4 _ QUAIIFICAçÁO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-

veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo financeira da em-

presa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atuâlizados por índices oÍiciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de apresentação da proposta. Devendo ür acompalhadas de cópia dos termos de

abertura e de encerramento do Liwo Diário do qual foi extraído, contendo o número

de registro da Junta Comercial, bem como a identifrcaçâo da assinatura do titular ou

representante legal da empresa e do contabitsta responsável pela escrituraçáo.
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a.1) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade alôni-
ma, admitir-se-á a apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado,

acompanhado de cópia da respectiva publicação em Diário Ofrcial.

a.2) As empresas com menos de O1 (um) ano de exercício social de existência devem

cumprir a exigência contida no inciso I, mediante a apresentaçáo do Balanço de Aber-

tura ou do último Balanço Patrimonial levantado.

a.3) Somente seráo válidos o Balanço Patrirnonial e Demonstrações Contábeis do ú1-

timo exercício Íinanceiro.

a.4) Poderáo ser exigidas das empresas para confrontação com as Demonstrações

Contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.

b.l Índice de Solvêncla. calculado em documeato anexo ao balanço oatrlmonial.
devendo ser obrigatorlameate assiaado pelo contabiüsta resooasável.

b. 1) A anáüse da qualifrcaçáo econômico-financeira será feita da seguinte forma:

b.2) Solvência Geral (SG)

Onde:

1 . SG = Ativo Total > 1

2. Passivo Circulante + Passivo Exigivel àLongo Prazo

b.3) Estaráo habilitadas neste item somente as empresas que apresentaÍem resultado

maior a 1 (um) no índice(SG).

c) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pes-
soa jurídica;

8.1.4 - Declaraçáo, observadas penalidades cabíveis, de superveniência de fatos
irnpeditivos da habilitação, conforme Anexo IV deste Edital.

8.1.5 - Declaraçáo da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado
(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, sa-lvo na condiçáo de aprendiz, a partir de 14
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(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7'da Constituiçáo Federal (na
forma do Anexo V deste Edital).

8,2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgào
público, deveráo estar no prazn de validade neles previstos, e todos os demais que nâo
conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta)
dias contados da data de sua emissão.

8.3 - §ob pena de lnabllltação, todos os documeatos apresentados para habllitação
deveriio estar:

af em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço
respectivo;

bf se a licitante for matriz, todos os documentos deveráo estaÍ em nome da matriz;

c) se a licitante for a frlial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

E.4 - Os documentos eúgidos neste Pregáo poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.

8.4.1 - Os documentos de habilitação poderáo ser autenticados pelo Pregoeiro ou pela
Equipe de Apoio a partir do original até às I l:00 horas do último dia útil que anteceder a
data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentaçâo;

8.4.2 - Serão aceitas someÍrte cópias legíveis;

8.4.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

8.4.4 - O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que üver dúüda e julgar necessário.

8.5 - com relaçáo à documentaçâo de regularidade Íiscal, sendo a licitante microem-
presa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os documentos
exigidos neste Edita], mesmo que apresente alguma restrição (aÍt. 43 da Lei comple-
mentaÍ Federal n"123/2OO6 d,e t4.72.2OO61.

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e
havendo alguma restriçáo na comprovação da regularidade fiscal, ser{hê-á assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da pubücaçáo do aviso de resul-
tado, prorrogáveis por igu.al período, a critério da Administração pública, através do pre-
goeiro, para a regularização da documentaçáo, pagamento ou parcelamento do débito, e
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emissáo de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§

1" do art. 43 da Lei Complementar Federal n"123 /2006 de L4.12.2OO6 alterado pela Lei
Complementar Federal 747 d,e 07 de Agosto de 20741.

8.5.2 - A náo regularizaçáo da documentaçáo, no prazo concedido, implicará decadência
do direito à contratação, sem prejuizo das sanções preüstas no art. 8l da Lei Federal n'
8.666/93 de 21.O6.1993, sendo facultado à Administraçáo convocar os licita-ntes rema-
nescentes, na ordem de classiÍicação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licita-
çáo (§ 2" do art. 43 da Lei Complementar Federal n" 123 /2006 de 74.72.20061.

8.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habütação
das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e
não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas.

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá Íixar-lhes o prazo
de 08 (oito) dias úteis para a apresentaçáo de novos documentos escoimados das causas
referidas no ato inabilitatório.

8.7.1 - Serão exigidos paÍa reapresentaçáo apenas os documentos desqualiÍicados e não
aceitos;

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

9. DO RFITTRSO E DA TMPUGNAçÃO

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

9.1.1 - No caso de impugnaçáo a petiçáo deverá ser protocolizada no Protocolo Gera-l do
Município contendo os documentos necessários para a perfeita identificação da
impugnalte, bem como de documentos onde seja possível a verificaçáo da capacidade de
representaçáo do signatário, sob pena de náo conhecimento.

9.2 - No caso de impugnação a petição deverá ser protocolizada no Protocolo Geral do
Município contendo os documentos necessários para a perfeita identifrcação da
impugnante, bem como de documentos onde seja possível a veriÍicaçáo da capacidade de
representaçáo do signatário, sob pena de náo 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 ' Náo 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.
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9.4 - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante deverá ser
feita ao Pregoeiro imediatamente após a declaração do(s) vencedor(es).

9.5 - A licitante na sua manifestaçáo explicitará, necessariamente, a motivação
consistente que será liminarmente avaliada pelo Pregoeiro, o qual decidirá pela sua
aceitaçáo ou não.

9.6 - A falta de manifestaçáo imediata e motivada da intençáo de interpor recurso pela
licitante, implicará na decadência desse direito, podendo a o pregoeiro adjudicar o objeto
à (s) licitante (s) vencedora (s).

9.7 - Admitido o recurso, a licitante teÍá o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentaçáo das razões recursais escritas, dirigidas o Pregoeiro, e estará disponível às
demais licitantes classiÍicadas, para impugná-lo ou náo, apresentando suas contra-
razões em até 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada üsta imediata em cartório dos autos do pregão.

9.8 - As ücitaltes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) frcarâo intimadas a fazêlo
desde a reunião de reali?ação deste pregáo.

9.9 - Uma vez tempesüvo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu efeito
suspensivo, e encaminhará à Procuradoria Jurídica para análise e parecer, sendo a
decisáo proferida pela autoridade competente responsável pela homologàção da licitação.

9.1O - O provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão
somente a invalidação daqueles atos que náo sejam passíveis de aproveitamento.

9.11 - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
a autoridade competente poderá adjudicaÍ o objeto do pregáo à licitante vencedora, e em
conseqüência homologar o procedimento licitatório.

10. DA ATA DE RE'GISTRO DE

1o.1 - Homologada a licitaçáo será forma.lizada a Ata de Registro de preços, documento
vinculativo obrigacional de fornecimento, onde constaÍão os preços a serem praticados,
com caÍacterísticas de compromisso da licitante vencedora, se convocadàs, vierem
celebrar: contrato para fornecimento dos produtos, nas condições definidas neste edital e
seus anexos e, se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem fomecer os
produtos.pelo preço do primeiro menor preço, obedecido à ordem de classifrcação e os
quartitativos propostos.

19.? - o Pregoeiro convocaÍá formalmente as fomecedoras, com anteced.ência minima de
o3 dias úteis, informaldo o loca-l, dia e hora para a reunião e assinatura da Ata de
Registro de Preços.
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LO.2.L - 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 justiÍicado e aceito pela Comissão de Licitação.

1O.3 - Colhidas às assinaturas, o Departamento de Licitações e Compras providenciará a
imediata pubücação da Ata no Diá,rio Ofrcial do MunicÍpio.

1O.4 - As empresas com preços registrados passaráo a ser denominadas Detentoras da
Ata de Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

1O.5 - Caso a fornecedora primeira classificada, após convocaçáo, náo comparecer ou
recusaÍ assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele preüstas
neste edital, o Pregoeiro convocará as demais licitantes, na ordem de classifrcação.

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 Fornecimento, as licitantes
estarão liberadas dos compromissos assumidos.

1O.7 - A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigênci a 12(dozel
meses, a contar da data de pubücação de seu extrato.
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1 1. I - A Ata de Registro de Preços será uülizada pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia
e suas Secretarias na qualidade de Usuárias da Ata.

11.2 - Caberá a Usuária da Ata a responsabiüdade, após o registro de preços, pelo
controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimenio, inclusive
aplicação das sanções preüstas neste edital.

11.3 - As usuárias da Ata deveráo informar ao orgáo Gerenciador do sistema de
Registro de Preços, do não comparecimento da forneced.ora para a retirada da nota de
empenho ou instrumento equivalente, conforme o caso, visando à convocação dos
remanescentes e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

11.4 - Poderá utilizar-se da Ata de Registro de preços qualquer órgáo ou entidade de
outros _municípios que não tenha participado do certame, médiante prévia consulta ao
Orgáo Gerenciador do Sistema de Registro de preços deste Município.

11.4.1 - As Adesóes previstas na forma do item acima náo poderáo exceder ao quíntuplo
do qualtitaüvo de cada item registrado na ata de registro de preços para- o órgào
gerenciador e órgãos participantes, independente do númãro de órgãos não participanies
que aderlem.

11. DOS USU.IIRIOS DA ATA DE RITGISTRo DE PREÇos
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11.5 - O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de
Preços, na forma do Anexo VI, nas condições preüstas neste edital.

11.6 - O MunicÍpio de Sidrolândia náo se obriga a firmar contratações oriundas do
Sistema Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outÍos meios para
aquisição de item, respeitada a legislaçáo relativa às ücitações, sendo assegurado ao
beneliciário do Registro de Preços preferência em igualdade de condiçóes.

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

12.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante soücitação por escrito,
formalizada pela Prefeitura Municipal de Sidrolâldia e suas Secretarias dela devendo
constaÍ: a data, o va-lor unitário do fornecimento, a quanüdade pretendida, o local para a
entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretamente a
empresa contratada, deüdamente autorizada pela autoridade superior, contendo o
número de referência da Ata.

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

12.3 - O local da entÍega dos produtos será estabelecido em cada Ordem de
Fornecimento, conforme o ITEM, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em
local em que esta indicar, sempre dentro do Município de Sidrolândia /MS.

12.3.1 - Deve lndicar o prazo de eatrega dos produtos, náo superior a o3 (diasf dias
após a solicitação da Prefeitura Municipal de sidrolândia e suas secretarias.

12.3.2 - o recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os afis.73 a76
d,a I*í 8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

al Provisoriamente, para efeito de posterior veriÍicação das especificações, mediante-Termo de Aceite proüsório";

b) DeÍinitivamente, após a verificaçáo da qualidade, quanüdade, caracterÍsticas,
esr:ecificaçôes dos produtos, e conseqüente aceiiação pela equipe responsável, to prazo
máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite DeÍinitivo;.

12-3.3 - seráo recusados os produtos que náo esteja em perfeito estad.o e que nào
atendam as especificações constantes neste edital e/ou que náo estejam adequados para
consumo.

12-4 - caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar náo receber ou nãoretirar.a.nota de empenho ou instrumento equivarenie, no prazo-de 0s (cinco) dias úteis,
a Administração convocará a segunda classificada para efétuar o fomecimento, e assim
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sucessivaÍnente quanto as demais classiÍicadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabíveis.

L2,6 - A segunda classiÍicada só poderá fornecer à Administração quando a primeira
classiÍicada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

12.7 - Os produtos, objeto desta licitaçáo, deveráo ser entregues acompanhados de notas
frscais 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 unitário, a quartidade, o valor
total e o loca1 da entrega, além das demais exigências legais.

12.8 - Relaüvamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariaÍnente, no
que couber, as disposiçÕes da tei n" 8.O78 de l1/O9l9O - Código de Defesa do
Consumidor.

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

13. pA COIÍTRÂTAçÃO

13.1 ' As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos corlstantes do Registro
de Preços seráo firmadas com o Município de Sidrolândia, observada as condições
estabelecidas neste edital e no que dispôe o axt.62 da Lei Federal n". 8.666/93, e será
formalizada através de :

Rua São Paulo,964 Centro CEp; 79170-000
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al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega náo envolver
obrigações futuras;

bf Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando
presentes obrigações futuras.

13.1.1 ' A Ata de Registro de Preços (Anexo vI) é parte integrante deste edital, cujas
condiçóes deverão ser mantidas na sua integralidade.

13.2 - o prazo paÍa a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata será de 05
(cinco) dias úteis, contados da convocação.

13.3 ' os quanütativos de fornecimento serão os Íixados em nota de empenho e/ou
contrato e, observaráo obrigatoriamente os va-lores 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.

/z'
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14. DO PREçO E RE|IIISÃO

14.1 - Os preços registrados seráo Íixos e irreajustáveis dura:rte a vigência da Ata de
Registro de Preços.

14.2 - Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Pregoeiro notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado
paÍa o item üsando à negociação para a reduçáo 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 reduçáo dos preços, o Pregoeiro
formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará o seu registro,
sem prejuizos das penalidades cabíveis.

14.4 - Simultaneamente procederá a convocação das demais fomecedoras, respeitada a
ordem de classificação üsando 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 PÂGAMENTO

15.1 - O pagâmento, decorrente do fomecimento do objeto desta ücitação, será efetuado
mediarrte crédito em conta corrente ou cheque, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo dos Produtos, após a apresentaçâo da respectiva documentaçáo
frscal, deüdamente atestada pelo setor competente, conforme dispôe o art.40, inciso
XIV, alínea "a", combinado com o art.73, inciso II, alínea "b", da ki n. 8.666/93 e
alteraçôes.

15.2 Os pagamentos somente seráo efetuados após a comprovaçáo, pela(s)
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de
seguridade social, mediante a apresentação das certidões Negitivas de Débito com o
INSSecomoFGTS.

15.3 ' ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolüdo e o pagamento
será sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passanáo o prazo
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

15.4 - caso se constate erro ou irregularidade na nota Íiscal/fatura, o Departamento de
Compras, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aôeitála.

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

Rua São Paulo,964 Centro CEp: 79170-OOO
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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15.6 - Na pendência de liquidação da obrigaçáo financeira em viitude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em
favor da fornecedora.

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

15.8 - Os eventuais enczrrgos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela Fornecedora de prazo de pagamento, seráo de sua exclusiva
responsabilidade.

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

16. DAS SÂNçÕES ÂDMTMSTRÂTrVÂS

16.1 - Pelo descumprimento total da obrigaçáo assumida, caracterizado pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos preüstos em lei, devidamente
informados e aceitos, ficará a fornecedora, a juízo do órgão Gerenciador do sistema de
Registro de Preços, sujeito às segrintes penalidades:

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

II - Cancelamento do preço registrado;

III -_ suspensáo temporária de participação em licitação e imped.imento d.e contÍatar com
a administraçáo por prazo de até 05 (cinco) anos.

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

16.3 - Por atraso injustificado na execuçáo do objeto:

I - Multa moratória de 1% (um por cento), por dia útil, sobre o valor da prestaçâo em
atraso até o décimo dia;

II - Rescisáo unilateral do contrato se for o caso, após o décimo dia de atraso e,

III - Cancelamento do preço registrado.

Rua São Paulo, 964 Cenrro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-j400
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16.4 - Por inexecuçáo total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de
prestaçáo de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;

II - Multa de 2olo (dois por cento) sobre o valor correspondente à parte náo cumprida ou
da totalidade do fornecimento não executado pela fornecedora;

III - Suspensão temporária de participação em ücitaçáo e impedimento de contratar com
a administração por pr.\zo de até 05 (cinco) anos;

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

16.5 - A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, poderá ser apücada juntamente
com as sançóes preüstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da
rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos
art. 77 a 8O da Iri Federal n" 8.666 /93.

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

I - suspensáo temporária de participação em licitação ou impedimento de contrataÍ com
a Administração de até O5 (cinco) anos e descredenciamento do Certifrcado de Registro
Cadastral deste MunicÍpio.

16.7 ' A empresa que náo recolher as multas tratadas nos incisos anteriores to pÍazo
máximo de o5 (cinco) dias úteis contados da noüfrcação ensejará também a aplicação da
pena de suspensão temporária de participação em ücitação ou impedimento de contrataÍ
com a Administração Púbüca deste Município, enquanto não adimpüda a obrigação.

16.8 - Fica garantido a fornecedora o direito préüo da citaçáo e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de o5 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou
publicação do ato.

16.9 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediante aplicaçáo do principio da proporcionalidade, em razão de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovâdas, desde que requeridas por
escrito e no ptazo máximo de os (cinco) dias úteiJ da data "* 

qrJ for nôtificada da
pretensáo da Administraçáo Pública deste Município da apücação dá pena.

!6.10 - As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no certilicado de
Registro Cadastral deste Município.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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16.1 1 - Competirá a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias, na
qualidade de detentora da Ata de Registro de Preços a aplicaçáo das penalidades
previstas no subitem 17.1 e seus incisos, e no inciso l1l, subitem 17.3.

L6.12 - A penalidade estabelecida no inciso III 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 reabütaçâo
ser concedida mediante ressa:cimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o
prazo de sanção mínima de 02 (dois) anos

16.13 - O Orgáo Gerenciador do Sistema de Registros de Preços, na qualidade de
responsável pelo controle do cumprimento das obrigaçóes relativas ao fornecimento
caberá à aplicação das demais penalidades preüstas no instrumento de convocação.

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

17. DO CANCELIITIENTO DO PREçO REGISTRÁDO

17.1 - A Ata de Registro de Preço será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de vigência ou quando náo restaÍem fornecedoras registradas e, por iniciativa da
Prefeitura Municipal Sidrolândia quando:

L7.L.l - A licitante não formalizar o contrato decorrente do registro de preços e/ou náo
retirar o instrumento equivalente no pÍa?Ã estipulado ou descumprir exigências da Ata
de Registro de Preços, sem justiÍicativa aceitável;

17.L.2 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecuçáo 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;

L7.Í.4 - Der causa a rescisáo administrativa do ajuste decorrente do registro de preços
por moüvos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

17.1.5 - Pot razáo de interesse púbüco, devidamente motivado.

L7.2 ' cencelado o Registro de preço induzirá na convocaçáo da fomecedora com
classiÍicaçáo imediatamente subsequente.

17.3 - será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessad.o, no respectivo
processo, no pÍazo de O5 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou publicação.

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
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18. DA

18.1 - As despesas decorrentes das aquisições da presente licitaçâo correráo a cargo da
Prefeitura Municipal de SidrolâLndia e suas Secretarias, usuá,ria 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 arígo 62, da Lei Federa-l n'8.666 /93 e
alteraÇões.

19. DA§l DISPOSTçÔES FrNÂrS

19.1 - Seráo desclassilicadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos
legais vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis,
preço global ou unitá,rio por lote simbólico, irrisório ou cotação de valor zero.

L9.2 - É, facultada o pregoeiro ou à autoridade superior, em qua.lquer fase da licitaçáo, a
promoção de dügência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentado em sessâo
pública da licitação.

19.3 - Fica assegurado a Secretaria Municipal de Administração, no interesse da
administraçáo, anular ou revogar, a qua-lquer tempo, no todo ou em paÍte, a presente
licitação, observada as disposições contidas no art. 49 da Lei n. 8.666/93 e arts. 17 e 18
do Decreto Municipal n. 100/2013.

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

19.5 - As licitantes sáo responsáveis pela Íidelidade e legitimidades das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da ücitação, bem como, pelo custo da
prepaJaçáo e apresentaÇão dos documentos, independentemente do resultado do
processo licitatório.

19.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realizaçâo do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, salvo
comunicação ao contrá,r-io.

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 pr€rzos em dias de
expediente.

19.8. o desatendimento de exigências formais náo essenciais, náo importará no
afastamento da licitante, desde que seja possÍvel a aferiçáo de sua qualiíicaçáo e da exata
compreensáo de sua proposta, durante a realização da sessáo públiia da licitação.

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
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19.9. As nonnas 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 contratação.

19.11. Os casos omissos serâo resolüdos peto (a) pregoeiro (a) com base na legislação
vigente.

19.12. Os envelopes contendo a "documentaçáo e propostas" eliminadas do certame
ficarão a disposiçáo dos ücitantes pelo prazo máímo de 15 (quinze) dias úteis do
encerramento da ücitaçáo, após este período seráo destruídos.

19.13. Qualquer ato declaratório não apresentado em qualquer fase do torneio
licitatório, podendo o credenciado representante preerlcher a declaraçáo no momento da
sessáo.

19.14. As decisões do pregoeiro serão consideradas definitivas somente após
homologaçào do procedimento pelo prefeito Municipal.

19.15. Infolmacóes ou esclareclmeatos adlcioruts sobre a Dresert

Rua são Paulo' n" 964. centro. cEp ?9.12o-ooo, neste Muaicipio. ate o segundo dia
lgg iltu"edet a deta dê receblmerto dos earrelopes I e rllo horário de zhoomia à"
l lhoomia horas.

19.16. Fica eleito o foro da cidade de sidrolândia, Estado de Mato Grosso do su1,
renunciando de qualquer outro, por mais priülegiado que seja para processar as
questões resultantes desta licitação e que náo possam ser dirimida administiativamente.

RENATO

FonelFax : (067) 3272-7400

SidrolâLndia-MS,

Fazeada, Tributação e
estratégica

791 70-000

Secretário
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PROCES§O ADMIIIISTRÂTI1rO N" 2445 I 20 La
PRDGÃO PRTSENCIÂL N' O74|2OL8

ANEXO I
TER}IO DE RTFERÊNCIA

OBJEDO: O objeto da presente ticitaçáo é a seleção da proposta mais vantajosa para a
administraçáo pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de material per-
manente para atender a prefeitura municipal de SidrolâIdia e suas secretarias pelo perí-
odo de 12 (doze) meses, com fornecimento patcelado de acordo com as solicitações ori-
unda do departamento de compras.

JUSTIFICATM: Á aquisição de Material Permanente se faz necessário para atendimen-
to das necessidades da Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias, em razào
do levantamento e das necessidades apoÍrtadas e considerando ainda as atuais condições
dos móveis de escritório, os quais são antigos e ineficientes e também a inexistência de
eletrodomésticos.

PRAZO MÁXruO PARÂ OS FORITIECIMENTOS: não superior a 3 (três) dias úteis.

ADJITDICAçÃO DO OBJETO: menor preço por item.
PREçOS REFERENCIAIS PARA CRITÉRIO DE ACEITABILIDÂDE:
Sob pena de desclassiÍicação os va-lores deveráo respeitar os seguintes preços máí-
mo paÍa cada item.

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400 2
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aço com duas portas
armário de aço com duas

chave/ chapas *24 e #26 10,60
/ 2 portas com 3 reforços/ 1

Íixa e 3 reguláveis a cada
por prateleira (20kg) -
a pô - c/ cristal e pintura

x 400mm) ilternas (18OOmm

607,OO 24.887,OO

-, Especificações Técnicas: Tipo
'a: Automática. Material: Cesto I

nções: Lava Enxágua e Centrifuga.
Painel; Eletrônico Tipo de Agua: En

sem auto aquecimento. Gabinete:
Tampa: vidro, Tipo de

16.809,00
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branco + branco, cores + vivas, cama e ba-
nho, edredom especial; Niveis de Agua: 04;
Extra baixo, baixo, médio e Alto, Dispense:
Gaveta, Molho: sim, Auto Aquecimento:
Nào, Sistema de suspensáo: Sim, Elimina-
çáo de Íiapos: Filtro pega frapos, Visualiza-
dor das etapas de lavagem: Sim, Centrifu-
gaçáo: 750 rpm, Pés: Sim, Alças laterais:
Sim, Tipo de agitador: 4 pas, Trava de Se-
gurança: Sim, Seleçào de tipo e cor de rou-
pa: Sim, Enxague:s Baixo consumo de
energia: Classe A, Baixo consumo de Água:
Classe A, Baixo Consumo de Agua: Classe A
Consumo aprox. de Energia: O,O24
Kwh/ciclo/kg, Consumo aprox. de agua;
12,3 litros/Ciclo/kg, Potencia:550 w, capa-
cidade de Roupa Seca:1Skg, Centrifuga-
çã0:750 rpm, Temperatura da agua: Fria,
Dimensóes do Produto: Altura: 106,8 cm,
Largura:66cm, Profundidade:44.9 cm, Peso
44,9kg.

3

Estantcs ettr aço - com 6 prateleiras. Es-
trutura chapas *2O e *26 (0,90mm e
O,45mm), 4 sapatas plásúcas 48 parafusos
com porcâs sextavadas áncadas pinruras
eletrostática a pó (tinta hibrida). 6 pratelei-
ras de 92omm x 3O0mm. 4 colunas de
2ooomm de altura. Capacidade por prate-
leira 2okg (bem distribuidos).

UN 14 t74,00 2.436,OO

4

Lavadore de alta preasão - design com-
pacto e moderno, gatilho com trava de se-
gurança, engate rápido ao sistema de suc-
ção de água, motor de induçáo com protetor
térmico, bomba com cabeçote de aluminio e
pistões cromados - maior resistência à cor-
rosáo e abrasào, medidor externo do nivel
de óleo da bomba, reservatório para sham-
poo ou detergente, carrinho para trartspor-
te, mangueira de alta pressao de 6,2m cabo
eletrico de 5m. tensáo: 127v, pressào nomi-
nal: 13OOlbf/pol2 / 90 bar/ gmpa,pressào
permissível: 1950 lbf/ pol2l 134 baÍ/ t3
mpa, vaz,âoi 6l/ Í,í.io / 36ol/h, potência do
motor: 1.6 cv potência consumida: 1650w.

UN 4 399,00 1.596,00

IÍotebook - Processador: tntel core tq
7.2OO v 12,5 chz expansível até 3,1 cHz);
Memória: 8 GB, DDR 4, 24OO MHz; Disco
rigido: 1 TB; Tela: 15.6 polegadas; placa de
údeo integrada intel; Placa mâe compativel;
Iritor CD/DVD; Teclado Alpha Numérico;
Entradas Hdmi/UsB/teitor de cartáo de
memória; Carregador Bivolt.

UN l2 2.999,OO 35.988,00

6
Conputador - Processador: Core I5 - 3_2
GHz; Memória: 8 gb - DDR 4; HD: I TB
acima; Placa mâe: Asus compaüvel; Kit

UN 42 3.499,00 146.958,00

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-OOO
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multimÍdia; Tela LCD 17": teitor CD/DVD.

7
TêlcfoBe rural selr fto ca-45 - Desbloque-
ado Preto Quadriband, Bateria de longa
duração, Antena remoúvel

UN J 199,00 995,00

8

Mesr em L col! gavets - material: MDP,
revestimento: laminado rnelaminico bp,
tampo: 15, acabamento de borda: perfil
180.,

UN 10 629,OO 6.290,OO

9

Tenda - cores: Azul e Branco Material Es-
trutura: Aço extra reforçado com revesti-
mento esmaltado Material sobreteto:600 x
300 Poliéster OxÍord 25Og/m2 reforçado
com PVC Medidas (aprox.): 6m x 6m x 2,3m
altura lateral, 3,2m altura central Peso (kg):

UN 7 2.590,00 18. r30,00

IO

MGae coE gaveta - Descriçáo Material:
MDP Revestimento: Laminado Melânico BP
Tampo: 15 Acabamento de borda: Perlil
180" Painel: 15 Pes aço com pinrura e-póxi.
Altura 745 mm, largura 150Oxl5O0 mm e
profundidade 600 mm. Com 2 gavetas com
chave. Cor cinza

UN 18 335,00 6.030,00

1t

VêEtllador de coluna Ev- 61- 6 p - 03
velocidades 40 cm cor preto painel: 15, pés
aço com pintura epóxi, altura: 745 mm,
largura: 1500 x 1500 mm e profundidade
600 rnm. com 02 gavetas com chave. cor
cinza,

UN 22 199,O0 4.378,00

12

Cllmatizador de ar - Funcionalidades Filro
remoúvel para limpeza, Direcionadores de
Ar, Funções: Aquecedor, Circulador e Umi-
dificador de Ar Material Plástico 3 Velocida-
des de ventilaçáo Temperatura Quente e
Frio Consumo de Energia (aquecimen-
to)1,25kwh (Quente) ou O,075KWh
(Frio)Potência BTU7sW (resfriamento);
125OW (aquecimento - 110V) e 2000W
(Aquecimento - 220V) Frequencia6o Hz.

UN 9 699,O0 6.291,OO

l3

Câdeins de ptástico com braços - na cor
branca Dimensáo (AxL) 89x44 cm Material
do Encosto: Ptástico Tipo de Material do
Encosto Polipropileno Tipo do Material da
Estrutura Polipropileno

UN 2. I51 56,00 120.456,OO

t4

Ulcro-oldas 36L - Capacidade (em litros)
361 Potência SOOW Recursos Receitas pré-
programadas; Prato giratório, Relógio, Trava
de segurança, Painel iluminado. Alimenta-
çáo 110 Votts Peso do produto 12,4A kg.
Dimensões do produto: Largura SO,S cm.
Altura 29,1 cm. Profundidade 44 cm.

UN l8 599,00 10.742,OO

15

IvobreaL - Indicado para Desktop / Im-
pressora jato de tinta / Multifuncionais /
Scanner / Projetor / Ponto de Venda / Cen-
tral Telefônica / TV LCD-LED-plasma /

UN 609,00 15.225,00

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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Home Theater / Games. Tipos de proteçáo:
Contra sobretensào, Conúa curto-circuito,
Contra surtos de tensão, Contra sobrecar-
ga, Conka subtensáo, Contra picos de ten-
são, Tipo de fusível Intemo.

16

Geladeira / Rcfrlgerador Fro8t FÍee -
Duplex 3a7L Braico
Informações técnicas: Tipo de reirigerador
Duplex, Tipo de degelo: Frost free, Eficiên-
cia energéüca classe A Capacidade liquida
de armazrnamento Refrigerador 292 litlos.
Freezer 95 litros. Refrigerad oÍ + Ír.cezeÍ
387L Alimentação 110 Volts, Consumo
mensal aproximado de energia 45
kWh/mês. Peso aproximado: peso do pro-
duto 57 kg. Peso do produto com embala-
gem 59 kg. Dimensôes do produto: Largura
60 cm x Altura l8O cm x profundidade 72
cm.

UN 9 2.299,OO 20.691,00

t7 vertlladoÍ de parêde - OáÍéltces, S0 cÍ,a
03 velocidades; cor: preto UN I5 179,OO 2.685,O0

18

Fragmctrtsdora dtt;tãl - l lov Infonn-d-
ções do produto: Fragmentadora - - Frag-
mentadora de Papel - com cesto de 12 litros
ou 55 Íls; - Corte em tiras de 6 mm: até g
folhas A4 l75g/m2l ou I cartáo ou t ôO por
vez; - Nivel de segurança p-2 DIN 66399; -
Boláo seguro eüta acidentes com crianças
ou animais; - Botâo com 3 posições AUTO /
OFF / REV; - Sensor automático de presen-
ça de papel; - Proteçáo contra super aque-
cimento do motor; - FragÍrenta l5O folhas
por hora; - Baixo nível de ruÍdo (<65db); -
Voltagem: I l0V - Dimensóes: 32,5 x I6,5 x
33 cm;

UN 2 389,O0 778,OO

19

Microscópio binocular led - Objetivas
Planas Acromáticas de 4,10,40 e 1OOx,
Ocular 10x campo de l8mm, Bivolt, CA-
RACTEzuSTICAS PRINCIpAIS: ECO - [umi-
naçào LED aprimorada, tubo ocular padrão
de 30 graus, oculares com ponto de visáo
elevado de 18mm, batente superior da pla_
tina, Unidade de lente removivel, Revoiver
invertido de quatro posições, Design com-
pacto, Objetivas BE plan Acromáüca, Sis-
tema ópüco infinito corrigido CFI45, Design
anümofo, Vidro fabricado pela própria fã_
bncante e Técnicas Opticas.

UN 1 7.800,oo 7.800,00

20

ArEáÍio - confeccionado em chapas de aço
26 (0,45mm), nas laterais, no fundo, garrà-
tas e parte superior. Armaçào para pastas
suspensas fixadas na parte superiór das
gavetas, em chapa de aço n.2O (O,9Omm),
sislema de deslizamento das gavetas por
trilho corrediça telescópico com úahmento

UN t7 540,O0 9. 180,00
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em zinco eletrolíüco cromatizado, confecci-
onado em chapa de (l,2omm) com 18 pares
de roletes. Porta etiquetas e puxadores es-
tampados nas gavetas. Puxadores com aca-
bamento em pvc nas cores cristal e grafite.
Gavetas com fundo alto, fechadura cilíndri-
ca üpo yale com duas chaves. Travamento
simultâneo das gavetas. Dimensôes: alt x
larg x prof. extemas: 1335mm x 470mm x
670mm intemas (gavetasl: 275mm x
395mm x 620mm.

2l
Televlsor 4O polegadas led - com conver-
sor digital, usb, hdmi, media player, resolu-
ção 1,366 x 768, saida de áudio 10w (5w +
s).

UN 4 l.s00,00 6.000,00

c,

Mlcrofone sctrr Ílo - com 2 Especificações:
Modelo: SM-58 II Alcance de Frequência:
UHF 73O-830MHz Estabilizaçáo da frequên-
cia: <i 30ppm Faixa dinâmica: > 90dB
THD: <0,5% Resposta / Frequência: 40Hz -
2OkHz r 3dB Saída de Áudio: O - t SOOmV
/- L 3OO mV Alimentaçâo: AC l00V- 240v
(Bivolt) / 45-60H2 Modulação: FM Desvio
máximo: i 50KHz harmônicos altos: 4OdB
Faixa de cobertura: 100M

UN 2 525,00 1.050,o0

23 Balcão fecbado - 04 portas para escritório.
Cor cinza e azul UN 2 599,00 1. 198,00

24

Uesr com 4 cedelrag - Cor: Preto/Branco
Material: Estrutura Em Aço Carbono, Tam-
po Em Granito, Assento Em Lp Revestido
Com Espuma D13 E Courvin, Pintura Ele-
tlostáüca A Pó Dimensâo Do Produto: 77 X
75 X 140 Cm (Altura X Largura X Compri-
mentol Peso: 60.88 Ks

CJ 2 799,OO 1.598,00

Llquldlficador Induttrial 6 LltÍoE - Espe-
ciíicaçôes do Produto: ConÍormidade com a
NR-12 e INMETRO. - Copo MONOBLOCO,
sem solda, em aço inox, com capacidade
real de 6 litros. - Sistema de traçâo da héli
ce em aço inox, com encaixe sextavado do
eixo, robusto e resistente. - - Tampa de
borracha atóxica, com encaixe justo ao
copo. - Motor de ll2 CV monofásico. - Ga-
binete em aço inox escovado. Modelo: LS-
06MB-N Potência do Motor: 0,5CV Frequên-
cia: 60Hz Tensão: 127 V e 22OV (bivolt)
Altura: 720 mm Largura: 310 mm Profun-
didade: 300 mm Peso Liquido: lO.2O kg
Peso Bruto: 11.30 kg Capacidade do Copo:
6 litros Rotaçâo: 3500 mm.

UN l0 899,00 8.990,00

26 Çhuveiro Elétrlco Bivolt - com 3 estacóes. UN 4 55,00 220.OO
E3taate dc blbllotccr - parede 3 pratelei-
ras + base: ficha técnica estante biblioteca
3 prateleiras + base dimensões: modelo:
q\r-p altura: 1.200mm largura: 1O4Omm

UN 2 560,00 1.r20,00

Rua Sâo Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
FoneFax : (067) 3212-7400
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profundidade: 230mm bitola prateleiras
crlapa #24 O,6Omm bitola colunas chapa
#16 face simples | única abas de contençáo
no fundo pintura eletrostática à pó na coÍ
cinza cristal

2A

Plrogravo - caracteristicas 30w 110v vem
com apoio para o ferr e 6 pontas diferentes -
formáo - curta - longa - faca - soldador
usado para fazer; - desenhos em madeira -
e como ferro de solda

UN 10 59,90 599,00

29

Máquha de Agodáo Doce IndustÍlel -
Inox Ergonomia Painel de controles com
disposição e visibilidade adequadas ao de-
sempenho do operador. Controle Eletlônico
de Amperagem Possibitita maior facilidade e
agilidade na produçáo, assim como maior
segurança ao operador. T\:rbina com Maior
Capacidade de Açúcar Maior quanüdade de
unidades de algodáo doce produzidas a
cada reabastecimento. Tampa da Turbina
em Forma de Funil para facilitar o abaste-
cimento do açúcar, eliminando desperdicio.
Voltagem Bi-Volt - Áutomática Tamanho -
5l cm de diâmetro da bacia - 41 cm de
altura Caracteísticas Técnicas - Tensào:
127 V I 22O V - Potência: llO6W (127 Vl I
1055 W (220 V) - Frequência: 60 Hz - crau
de Proteçâo: tPXl - Peso líquido 7,S kg -
Base em aço inox escovado.

UN 1 899,00 899,00

30

![áquina de Pipoca Proflseiona-t - Estru-
tura em aço inox; Carenagem em polimero
termo formado de alta resistência; portas e
útrines em vidro temperado; panela bascu-
lante em aço cromado com tampa em inox,
parte interna em aluminio, com capacidade
para 150g de milho de pipoca; Conjunto
misturador estanhado; Gaveta de resíduos
em aço inox; Resistência inferior com po-
tência 20Ow blindada; Resistência da pane-
Ia com potência 1O00w blindada; Termosta-
to para controle automáúco da temperatu-
ra; Irâmpada para iluminaçáo intema; Mo-
delo: BMP-15O Capac: 1509 milho Consu-
mo: 1,0 kw/hora Altura; 68 cm profundida-
de: 36 cm Larzura: 56 cm Peso 20 Kg

UN 1 2.499,OO 2.499,OO

31

Vlolão - 6 Cordas Modelo Nylon Corpo
Basswood Escala Basswood Braço Maple
escurecido Traste 20 Tarraxas 06 Tampo
Spruce - Alto acabamento - possui tensor

UN 22 229,OO s.038,o0

Levedore de Roupes tutomática ts Xg-l
Especificações Técnicas: Tipo de lavadora:
Automática. Material: Cesto, inox Funções:
Lava, enxágua e cenrrifuga. Tipo de painel:
Eletrônico Tipo de água: Entrada fria. Sem
4!rto aquecimento. Cabinete: aço zincado.

UN 3 1.s59,O0 4.677 ,OO

Rua Sào Paulo,964 Centro CEP: 79170-OO0
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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Tampa: Vidro, Tipo de abertura: Superior
Programas de lavagem: 07: rápido, roupas
íntimas ou leves, dia a dia, brarco + bran-
co, cores + vivas, cama e banho, edredom
especial; Níveis de água: 04: extra baixo,
baixo, médio e alto Dispenser: Gâveta, Mo-
lho: Sim, Auto aquecimento: Náo, Sistema
de suspensão: Sim, Eliminaçào de fiapos:
Filtro pega fiapos, Visualizador das etapas
de lavagem: Sim Centrifugaçáo: 750 rpm,
Pés: Sim, Alças laterais: Sim, Tipo de agita-
dor: 4 pás, Trava de segurança: Sim, Sele-
ção de tipo e cor de roupa: Sim, Enxágue: 5
Baixo consumo de energia: Classe A, Baixo
consumo de água: Classe A Consumo
aprox. de energia: 0,024 kwh/ciclo/kg,
Consumo aprox. de água: 12,3 li-
tros/ciclo/kg Potência: 550 W, Capacidade
de roupa seca: 15kg, Centriíugaçáo: 75O
rpm Temperatura da água: Fria, Dimensóes
do produto: Altura: 106.8 cm, Largura: 66
cm, Profundidade'. 44.9 cm, Peso: 44.9 kg.

33

Pia conr Balcâo - Características Gerais
Estrutura e portas produzidos em chapa de
aço; Puxadores em ABS, acabamento meta-
lizado e proteçáo de vemiz UV; Pés com
regulagem de altura em poliestireno com
acabamento liso e sapata plástica cromada;
Pia em aço inox; Dobradiças em aço estam-
pado; Com Amplo espaço interno contendo
2 portas (diüsória intema) 4 gavetas e 1

prateleira (interna) Acabamento Pintura
eletrostática a pó brilhante. Material: Chapa
de aço

UN 1 609,00 609,00

34

Fogáo Industrial 4 BocaE - com fomo
Baixa Pressão 2qs/2qd Confeccionada Em
Chapa De Aço Carbono Com Pintura Epóxi
Resistente À Altas Temperaturas; Em Aço
Inox 430.Com Queimadores Confeccionados
Em Ferro Fundido No Modelo (Q. Duplo),
{Q. Simples) Com Grelhas No Formato Re-
dondo De 8 Dedos Confeccionadas Em Fer-
ro Fundido. Informações Técnicas: Produzi-
do Em Aço Carbono Especial. Grelhas E
Queimadores Com Ferro Fundido. Pés Re-
vestidos Com Sapatas Em Pvc Rigido. Tubo
Coletor De Gás Cromado. Diâmetro Da Boca
3Ox30. Sistema Exclusivo De Regulagem De
Ar/Gás. Cotetor De Residuos Individuais
Em Aço Galvanizado. Registros De Alta
Resistência. Fogáo: Baixo Consumo De Cás.
Baixa Pressáo: 2 Queimadores Simples
130mm, 2 Queimadores Duplos 17Omrn.
MEDIDAS DO FOGÃO: Altura 78 cm x Lar-
gura 80 cm; Comprimento 72 cm MEDI-

UN 4 1.299,OO 5.196,00

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400 4
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DAS INTERNAS DO FORNO: Altura 31 cm x
Largura 60 cm x Comprimento 70 cm
Cedeita parâ escritôrlo - estofado com aço
reforçado + reforço nas laterais, com encos-
to ergonômico.

UN 25 26a,OO 6.700,00

36

Batcdeira Pl,a[etária - com 3 Batedores
para massas pesadas, médias e leves, 8
Velocidades, 4OOw De Potência E Tigela em
aço inox com capacidade para 2L, tampa
com abertura para adicionar ingredientes
eütando respingos. Características: 2,5 Kg,
24 cm de compr., 36 cm de larg., 30 cm de
altura 1 lov, com trava de segurança e regu-
lagem de altura dos batedores.

UN c 399,00 1.995,O0

37

Bêliche - em madeira Cama superior com
guardas de segurança para evitar quedas
escada de acesso à cama superior com 4
degraus e com ângulo que facilita tanto a
descida, quanro á subida Cabeceiras em
ambos os lados, Especial para colchóes de
1,88 x 0,88 m Fixação das peças com para-
fusos Acabamento na cor mel acetiÍrado
Dimensões: Altura: 156omm l-argura:
91Omm Profundidade: l560mm

UN 4 288,00 1.152,00

38

CedeiÍa itfaDtil para auto - certificada
pelo INMETRO (006631/2015) para o Gru-
po 112/3 (de 9 kg a 36 kg). Possuindo tra-
vesseiro, ombreiias, almofada redutorâ de
costas e assento, protetor entrepemas, capa
protetora da fivela. Cinto de segurança de s
pontos, ajustador do cinto de segurança
nos ombros, 3 posições de ajuste de altura
do cinto de segurança. Encosto de câbeça
ajustável em 05 posições de altura. Carac-
teristicas: peso aprox. do produto 4,13 Kg
dimensões Largura 44 cm; Altura 69 cm;
Profundidade 47 cm.

UN 1 399,0O 399,00

39

Cadcfua dG Flo - CaracterÍsticas: Altamente
reforçada; com reforço extra no assento (íio
úançado), Modelo cadeira de fio area; Mate-
riâl tubo em aço fio de pVC de lo qualidade
Dimensôes: Altura; 105 cm Largura: 64 cm
Profundidade: 81 cm Peso:3,SS kR

UN 40 73,00 2.920,OO

40

Clülrdro ElêtÍico para uassaa - Caracle--
risticas Gerais: Pintura epóxi, com abertura
lateral para auxiliar na ventilaçáo do motor.
Pés antiderrapantes Cilindros cromados
com 3o0mm de largura e abertura de gmm
entre rolos com capacidade de produçáo
0,6m de massa por minuto acompanhando
cortador de talharim. produto com certiÍi-
cado de qualidade 371/2OO9 e 32A/2Ott,
do INMETRO. ESPECIFICAÇÔEs TÉCNIcAs
Tensão/Voltagem Bivolt chaveado DIMEN-
SÔES: Cilindro para Massas Elétrico com

UN 1 660,00 660,OO

z



PAGINA:

ASS:

PREFEITURA MUNICIPAI DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJIMF: 03.501.574/000 I -31
Cortador de Talharim Altura26,00 Cenúme-
tros Largura 53,00 Centimetros Profundi-
dade 31,0O Centimetros Peso 12,50 Quilos

41

FcÍro Glétrico a vapor - possuindo base
com revestimento anüaderente, seletor que
permite ajustar a temperatura de acordo
com cada tipo de tecido, ponta afunilada
com cabo anatômico com um giro de 360..
Descriçáo: Ferro a Vâpor Potência: 12OOW
Frequência: 6OHz Dimensóes do produto:
Largura: 1,2O mm Altura: 1,5O mm Profun-
didade: 2,90 mm Peso: 0,01 s

UN 2 89,O0 178,00

42

Fogáo 5 Boces - Acendimento Automático
Inox Possuindo mesa em údro temperado,
trempes individuais de ferro fundido, dois
queimadores semirrápidos e três rápidos,
acendimento automático; fomo com capaci-
dade de 96 litros com 2 prateleiras e siste-
ma de iluminaçáo intema. Possuindo vá[m-
la de segurança que corta a saída do gás,
caso a chama do forno se apague aciden-
talmente. CertiÍicaçáo do INMETRO UL BR
16.0549 com grades indiúduais e botóes
remoúveis. Ehciência Energéúca Fogáo
classe A, Alimentaçáo Bivolt. peso do pro-
duto 39 kg. Dimensóes do produto l,argura
76,6 cm. Altura 94,8 cm. Profundidade 63,5
crn.

UN 3 899,O0 2.697,OO

43

cuerda roupas 4 poÍtas - proauããã ãã
chapas de MDP de espessuras de lSmm e
12mm com acabamento em impressáo ultra
violeta e vemiz âlto brilho. Guarda roupa 4
portâs e 2 gavetas extemas e corrediças em
pvc, cabideiro em madeira revestido em pvc.
Dimensões: Altura: 182 cm Largura; llO
cm Profundidade: 47 cm Peso: SS.8O ks

UN 3 349,00 1.o47 ,oo

44

Aparelho Nebullzedor Iralador - Especiir
caÇões Técnicas Voltagem: l2ZV- /220V-
Frequência: 60 Hz Potência: 2OOVA Ruido:
60 dBA Taxa Máx. de nebuLizaçào:
0,4Oml/min aproximadamente. Dimensões
do produto: Largura: 25,00 cm Altura:
2O,0O cm Profundidade: l8,OO cm peso
Total:1,68Kg;

UN 1 119,90 119,90

45

CsIxÀ de Som empüticada - Cãmlãtibitil
dade MP3 Canais 2.O potência Watts IOOW.
Recursos da caixa: Subwoofer - woofer de
lO" x 2 pçs - tweeter 4" x 4 pçs. Sintonüa
rádio FM com antena interna. Conexões:
USB; Cartão de memória SD Entradas - De
áudio (e saída) - De guitarra - Entrada para
2 microfones - Ajuste de eco do microfone -
Ajuste de graves e agudos. Voltagem Bivolt
Itens inclusos - 01 Caixas de Som - O1 Ca-
bo de Conexào

UN 2 1.165,00 2.330,00

Rua São Paulo, 964 Cenúo CEP: 79\70-OOO
Fone,/Fax : (067) 3272-7400
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46

Foruo Eléttlco 36L - Timer com Assadeira
Informaçôes técnicas: Capacidade 36L po-
tência 1500W. Material Metal. Alimentaçáo
110 Volts Dimensóes do produto: Largura
51 cm. Altura 30,8 cm. Profundidade 44,7
cm. Itens inclusos - 01 Fomo elétrico - 01
Grelha deslizante - 01 Assadeira

UN 3 490,00 t.470,oo

47

FÍeezer HoÍizoÀtel 2 porte§ - Pode ser
usado na função de lreezer ou refrigerador.
Possuindo também dreno frontal que facili-
ta a limpeza e o degelo; pés com rodízio, que
Íacilitam a remoçáo do produto na hora da
Iimpeza. Informações técnicas Cor Branco
Tipo Horizontal Funçáo: Freez€r e Refrige-
rador Tipo de degelo Manual; Quantidade
de portas 2 Eficiência energéüca classe A
Capacidade: Capacidade liquida 519 ürros;
Bruta 526 litros. Termostato no painel fron-
tal - permite a seleçào de uso como freezer
ou refrigerador. Pés 04 pés com rodizios

UN 4 2.709,OO lo.836,OO

48

Freezet Vertical - 246L Freezer Vertical,
contendo 5 cestos deslizantes e removíveis,
possuindo trava de segurança. Com gavetào
multiuso em acrilico úansparente. Efrciên-
cia energética classe A Capacidade: Capaci-
dade líquida 246 litros, Bruta 296 litIos.
Alimentaçâo: Voltagem 11O Volts peso do
produto 58 kg. Dirnensóes do produto:
Largura 61,6 cm. Altura l7O cm. profun-
didade 69,1 cm.

UN 3 2.399,O0 7.197 ,OO

49 Apolo ergonôElco - para os pés UN 6 65,00 390,00

50

Tel,a. de ProJeçáo - medindo 2OOX2OO cm
I I 1 polegadas - tlts2oo: Com mecanismo
automático de enrolamento, podendo ser
lxada em parede ou teto. Com estrutura
sólida e leve, 100% em Aluminio, para evi-
tar corTosáo, oxidação e desgaste por ação
do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta
resistência. Enrolamento automâtico por
sistema de mola com parada mulLiponto.
Instalaçào fácil e prática, pode ser lxada na
parede ou no rero e com úipé telescópico
acoplado a Tela.

UN 1 459,00 459,00

51

CâEere fotogrôflca dtgttal - semi proíissi-
onal Câmera fotográfica digital, 12.3 Mega-
pixels, lente intercambiável: 28 x 7)Írrm e
7Q x 24Omm, pixels efetivos: 12.3 a 15 mi-
lhôes, 300 DPI, sensor de imagem: CMOS
de 23,6 x 15,8mm, pixels totais: 12,9 mi-
lhões, armazenamento: tamanho da imagem
(pixels) 4.288 x 2.8a8 lGl, 3.2t6 x 2.136
ÍM), 2.144 x 1424 lPl, formato de ficheiros:
compaúvel com JPEG, linha base com com-
preensào Íine(aprox. 1:4), normal(aprox.
1:81 ou basic (aprox. 1:16), NEF (RAWI +

UN 2 2.699,OO s.398,00

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-'1400
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JPEG, cada fotografia é gravada em formato
NEF(RAW) e em formato JPEG, suporta
cartões de memória, monitor LCD com
aprox. 92O.0OO pontos[VcA), focagem au-
tomâtica e manual, flash incorporado em
modos: automático, retrato, primeiro plano,
retrato notumo e Ílash de elevaçào automá-
tica, interface USB Hi-Speed, saida HDMI,
conector HDMI tipo C, monitor da câmera
desliga automaticamente quando é ligado
um cabo HDMI. Manual em Português. Com
cartão de memória de 4gb. Na cor preta.
Garantia minima de 3 anos
!f,e8a para reunlão corn 10 cadeiras -
Mesa Oval com 10 cadeiras medindo 3m x
O,9Om. Tampo 25mm - Pé painel com calha
em aço de passagem de fiaçáo. Cadeiras
almofadadas.

UN 1 2.399,OO 2.399,O0

53 GravadoÍ de Voz Disital - 4Êb UN I 389,00 389.O0

54

Cobheo Solteiro D33 - Colcháo de espu-
ma. Com densidade D33 e tecido poliéster.
Suporta até 140 kg, e aprovado pelo inme-
tro. Possuindo nivel ortopédico. Nas cores
mais escuras. Informações técnicas Cor:
Preto / Marrom / Cinza Peso suportado até
140Kg Peso do produto 4,91 kg. Peso do
produto com embalagem 5,O9 kg. Dimen-
sóes do produto Largura 78 cm. Altura 20
cm. Profundidade 188 cm-

UN l0 342,OO 3.420,O0

55

ApaÍGlho de ar coltdlcionado - com capa-
cidade de refrigeraçáo de 3O.000 BTUS, tipo
PISO TETO para instalaçào no piso ou no
teto. Tensào 22Ov. lncluindo controle sem
Íio, Funçóes: liga/desliga, modo, controle de
temperatura far e timer. ÍModelo tiDo SDlitl

UN I 3.880,00 3.880,00

56

Âparelho de aÍ coadlcionsdo - com capa-
cidade de refrigeraçào de 18.000 BTUS, tipo
PISO TETO para instalaçào no piso ou teto.
Tensáo 22OV. Incluindo controle remoto
sem fio - funções: Iiga/desliga, modo, con-
trole de temperatura, fan e timer. (Modelo
üpo split)

UN 2 2.369,OO 4.738,00

37

ticrocotrput dor portátil lrotebootl -
com processador de, no minimo,o4 núcleos
e 04 threads; com frequência de clok real,
igual ou superior a 2,5 ghz; memória ram
ddr3 - 1333 mhz ou superior; de 04 gb ou
superior: cache 03 mb ou superior; contro-
ladora de disco padráo sata ou superior:
com I hd; de 500gb - 5400 rpm; padrào
sata superior; barramento da controladora
de vídeo padráo pci; controladora de údeo
vga ou superior - 128 bit: de lgb ou superi-
or; teclado iluminado em porrugués: com
gravador de dvd/cd; tela de tecnolosia led

UN I 1.727,OO t.727 ,OO

Rua São Paulo, 964 Cenúo CEP: 79170-000
FoneFax : (067) 3272-1400 z
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de no minimo 15 polegadas anti reflexo
resoluçáo de no mínimo 1366 x768;placa de
rede wireless padráo 802.11 b/g/n; emba-
Iagem com proteÇào âpropriada sistema
operacional náo acompanha o produto; com
bâteria de Íon de lítio de 09 células;

58

Gclsdetua/ÍefrtgeÍ&dor - 370 LITROS; du-
plex, cor brânca reversáo de porta, alimen-
taçáo 1lov; classe A em consumo de ener-
gia; pés reguláveis; excelente qualidade de
acabamento; degelo automático no refrige-
rador: prateleiras intemas reguláveis; prote-
tor para garrafas; Forma para Relo.

UN t 1.917,00 \.917 ,OO

59 Cali. acústica - ativa 15", "2üas" bi am-
plificada 1.OOOw

UN 2 2.990,OO 5.980,00

60 Cair. acústica ampllflcada - 2OOOW 12"
dlrr.l2 -22Ov UN 2 3.900,oo 7.800,00

6l Trlpé alumínlo - torre de ferro para caixa
de som UN 4 99,00 396,00

62 Mlcrofooe aelr Íio - kru3o1 + kst-su. UN o 649,OO 3.245,00
63 MicrofoDe xrl85OO UN J 299,OO 1.495.00

Cabo xlrfx plO - Smetros vm UN J 49.90 249,50
65 Cabo plo a plo - 5 metros pt UN c 49,90 249,50

66
Mesa de soB pronssloEal - 08 canais
c/usb starmix us8o2r equalização de 02
vlas

UN I I .399,OO 1.399,00

67

ÂÍ cordiciolado - capacidade 12.000
btu's, tipo split, 220 volts, quente e frio,
ciclo reverso, controle remoto total, nível de
ruído, compressor tipo rotaüvo. Garantia
minima de I ano

UN I I .360,00 1.360,00

68

Lavadora de rouprs - automáúca 12 kg
bivolt, Especilicações Técnicas: Tipo de
lavadora: Automática. Material: Cesto Inox
Funções: Lava Enxágua e Cenúifuga. Tipo
de Painel: Eletrônico Tipo de Agua: Entrada
fria, sem auto aquecimento. Gabinete: aço
zincado, Tampa: vidro, Tipo de Abertura:
Superior, Programas de l,avagem: 07; Rápi-
do, Roupas intimas ou leves, dia a dia,
branco + branco, cores + üvas, cama e ba-
nho, edredom especial; Niveis de Agua: 04;
Extra baixo, baixo, médio e Alto, Dispenser:
Gaveta, Molho: sim, Auto Aquecimento:
Náo, Sistema de suspensào: Sim, Elimina-
çáo de flaposi Filtro pega fiapos, Visualiza-
dor das etapas de lavagem: Sim, Centrifu-
gaçáo: 750 rpm, Pés: Sim, Alças laterais:
Sim, Tipo de agitador: 4 pas, Trava de Se-
gurança:Sim, Seleçáo de tipo e cor de rou-
pa: Sim, Enxague:s Baixo consumo de
energia: Classe Á, Baixo consumo de Água:
Classe A, Baixo Consumo de Agua: Classe A
Consulno aprox. de Energia: O,O24

UN I 1.599,00 1.599,00

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 32'12-7 400
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Kwh/ciclo/kg, Consumo aprox. de agua:
12,3 litros/ Ciclo / kg, Potencia:550 w, capa-
çidâde de Roupa Seca:12kg.

69

CadelÍas ciratórlâs - Cadeira ciratória
com braço regulável laminada. Medidas: A -
O,93 cm/L - O,55 cm/P-0,55 cm. Caracte-
rÍsticas: Cadeira confeccionada em madeira
compensada reflorestada reta, espuma la-
minada, perlil em pvc e braços reguláveis
modelo "T", I estrela em aço ou nylon S
pontas modelo secretaria, 1 telescópio I
estágio,s rodizios em PP, I pistão a gás, I
flange em nylon ou aço, I suDorte em L
sanfonado, I kit fxação de eácosto, dois
braços modelo T regulâvel, 1 assento mode-
lo secretaria reta laminada em tecido J.
Serrano preto, I encosto modelo secretaria
reta lamina em tecido J. serrano preto, 6
parafusos I l4 x l'l /4.

UN 15 209,00 3.135,00

70

cadelÍa - cadeira executi-ã fxãlãaa[to-
laminada, medidas: A - O,9S cm/L-O,SS
cm/P -O,58 cm. Características: Cadeira
executiva confeccionada em madeira com-
pensada reflorestada curvada, espuma la-
minada, perÍil em pvc. - 1 estrutura fixa
modelo pe palito, 1 assento modelo exeçuü-
va laminada em tecido J. serrano preto, I
Encosto Modelo executiva laminada em
tecido J. serrano preto, 6 parafuso l/4 x 1,
%

UN t0 I I 1,O0 1. I 10,00

71

Esta[te de aço - com 4 pra teleirascncai--
xadas e reguláveis de 5O em Somm, possui
um sistema de encaixe que aproveita o peso
em cima da prateleira para dar mais Íixação
no perlil da coluna de sustentaçào, possui
furos sequencias para permitir a regulagem
das alturas em vários niveis de acordo iom
a vontade do usuário e pés niveladores para
ajuste de desniveis de piso; coluna reforça-
da em L e furos de modulaçào; Íabricada em
chapa de aço galvanizado resistente a cor-
rosào; pintura antimicrobiana e bactericida
(nanotecnologia); dobras enroladas, liwe de
arestas cortantes (hands cut free); capaci-
dade de carga: 60 kg por prateleira; largura:
900mm. Altura:182omm. proÍunàida_
de:450mm.

UN 5 239,00 1.195,00

72

Mese paÍÊ escrltóÍio - Altuãr5;;, la.g;
ra: l5O cm, profundidade: 60 cm. pés: Me-
talon 5Ox3O, Tampo: MDp, acabamenro:
Fita de borda, gaveteiro: 2 gavetas em MDp,
com chave.

UN c 292,OO I .460,O0

Meaa pequena para -ã-tltoi6-- Áttnra,75
cm, Largura:070 cm, profundidade:O,50 cm,
Pés: metalon 5Ox3O, Tampo: MDp, Acaba_

UN c 153,00 765,00
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74

PolttoBa Espelds! elto - assento e encosto
de madeira multiplatinada de 18mm, es-
puma injetada anatômica, costura decorati-
va dupla reforçada, lamina de aço que sus-
tenta assento e encosto, apoio de braço
corsa com alma de aço com apoio em pp,
mecanismo com relax e trava anti-panico,
regulagem de altura agas, estrela de aço
preto, rodizios duplo de pp. assento (L)
50omm x (P) 4gomm/Encosto (A) 63omm x
(L) 440mm. Opção de revestimento em cou-
ro natural/couro ecológico/tecido. Cores
sob consulta.

UN 4 770,OO 3.080,00

75 CoEJuBto de ArEátio de cozinha - 4 peças
inox, Paneleiro, Duplo, Triplo e Balcáo. CONJ I 773,OO 773,OO

76 IDpÍesaora EultifuncloDal - jato de únta
colorida 4 8OO x 1 20O dpi 03 em 01

UN 1 318,0O 318,O0

77

Clclocomputador - GPS, com visor de 2.2
com 65K de cores e legível sob a luz solar.
Durável e a prova d'água, projetado para
resistir aos elementos naturais. Possuir
uma interface resistente contra os elemen-
tos como poeira, sujeira, umidade ou água,
bússola eletrônica interna de 3 eixos e
compensaçào de inclinaçáo, que mostra sua
direçáo mesmo quando você está parado,
sem precisar segurá-la na horizontal, ou
seja, completo e te proporciona as localiza-
ções exatas em qualquer tipo de terreno.
Desenvolúdo para ser usado em veiculos
para todos os tipos de terreno, bicicletas,
barcos, como um dispositivo portátil ou no
carro, recurso de instalaçào automática e os
mapas do City Navigator NT para obter
referência de locais trecho a trecho ou a
instalaçáo robusta para sua molo ou veicu-
los para todos os úpos de terreno, possuir
os mapas e as montagens que o levam para
qualquer lugar, receptor para consumidores
da história que tenha a capacidade de ras-
úear sâtélites GPS e GLONASS simultâne-
amente. Ao usar satélites GLONASS, o tem-
po que se leva para o receptor capturar uma
posição ê (em média) aproximadamente
2O9l" mais rápido que usar um cps, o re-
ceptor tera que ter a capacidade de captu-
rar 24 satélites a mais que usar somente o
GPS, com o cartão micro e 1,7 GB de me-
mória interna no minimo, permitir carregar
mapas TOPO 24K e entrar na trilha, conec-
tar cartões BlueChart 92 pré-carregados ou
dados de mapa City Navigator NT para re-
ceber informações de rota em estradas (veja
a guia Mapas para mapas compatíveis). Ser

UN I 900,00 900,oo

Rua São Paulo,964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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compaüvel com imagens de satélite do
BirdsEye que permirem baixar as imagens
por satélite para o seu dispositivo e integre-
as com seus mapas, compartilhar paradas,
fajetos, rotas e seus geocaches sem fio com
outros dispositivo GPS compatível.

78

Cadeire prcsideEte- tela estrutura em aço
- revestimento em tecido, acabamento base
em policarbonato ecologicamente correto,
assento, material tela, flxo (sim), reclinável
(sim), braços (material policarbonato), gira-
tória (sim), pés.

UN IO 770,OO 7.700,oo

79
Quadro brarrco 60 x 90 cE - lreecor: bran-
co, moldura: alumínio, pintura: uv de alta
durabilidade, tampo: chapa de fibra de ma-
deira-

UN 1 550,00 550,O0

80

Pincel para quadro bralrco - cores inten-
sas, fácil apagabilidade, ponta redonda, cor
azul / vermelho / preto. Pode ser usado em:
quadros brancos, vidros, superficies náo
pglosas, embalagem com 4 unidades.

UN I 9,80 9,80

81
Armário de aço com OZ portas - ZOO "1,20 x 0,40 mts UN 2 799,OO 1.598,00

TOTÁL R$ 608.862,70
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PROCESSO ADMTMSTRATÍIIO N" 24r'.5 | 2OLA

FORNECEDOR CNPJ/MF

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
FonelFax : (067) 3272-7400

de aço com duas portas
armário de aço com duas por

/ com chave/ chapas *24 e t126
,60 e 0,45mm) / 2 portas com 3 refor-

I prateleira lixa e 3 reguláveis
cadâ 50mrn, capacidade por prateleira
(2okg) - pintura eletrostáüca a pó - c/

e pintura esmalte sintético/

externas (19o0mm x 8o0mm
intemas (1800mm x 795mm

de Íoupas autoaática 10
-, Especiíicações Técnicas: Tipo

lavadora: Automática. Material:
to lnox Funções: Lava Enxágua e Cen
trifuga. Tipo de Painel: Eletrônico

Agua: Entrada fria, sem auto
Gabinete: aço zincado, Tampa:

Tipo de Abertura: Superior, Éo-
de Lavagem: 07; Rápido,

intimas ou leves, dia a dia, branco
cores + vivas, cama e banho,
especial; Níveis de Agua: 04;

baixo, baixo. médio e Aito, Dis.
Gaveta, Molho: sim, Auto Aqu

Náo, Sistema de suspensáo:
Sim, Eliminaçâo de Íiapos: Fittro

Visualizador das etapas de
Sim, Centrifugaçáo: 75O rpm, pés:

ITEM DEScRTçÃo UNID vLR. UN. VLR
TOTÀL

I UN 4l

2 UN
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dor: 4 pas, Trava de Segurança: Sim,
Seleçào de tipo e cor de roupa: Sim,
Enxague:s Baixo consumo de energia:
Classe A, Baixo consumo de Água:
Classe A, Baixo Consumo de Agua:
Classe A Consumo aprox. de Energia:
O,024 Kwh/ciclo/kg, Consumo aprox.
de agua: 12,3 litros/Ciclo/kg, Poten-
cia:550 w, capacidade de Roupa Se-
ca:15k9, Centrifugaçáo:75O rpm, Tem-
peratura da agua: Fria, Dimensões do
Produto: Altura: 106,8 cm, largu-
ra:66cm, Profundidade:44.9 cm, Peso
44,9kg,

3

Estantcs ettr aço - com 6 prateleiras.
Estrutura chapas #20 e #26 (O,90mm e
O,45mm), 4 sapatas plásticas 48 para-
fusos com porcas sextavadas zincadas
pinturas eletrostática a pó (tinta hibri-
da). 6 prateleiras de 920mm x 3OOmm.
4 colunas de 20o0mm de altura. Capa-
cidade por prateleira 20kg (bem distri-
buídos).

UN t4

4

Lavadora de alte pressáo - design
compacto e moderno, gatilho com trava
de segurança, engate rápido ao sistema
de sucçáo de água, motor de induçáo
com protetor térmico, bomba com cabe-
çote de aluminio e pistóes cromados -
maior resistência à corrosào e abrasáo,
medidor externo do nível de óleo da
bomba, reservatório para shampoo ou
detergente, carrinho para transporte,
mangueira de alta pressáo de 6,2m cabo
eléuico de 5m, rensào: 127v, pressào
nominal: l30DlbÍ/pol2/ 90 bar /
9mpa,pressáo permissível: l95O lbf/
pot2 / f34 bar/ 13 mpa, vaz,ào: 6ll mirt I
3601/h, potência do motor: 1.6 cv po-
tência consumida: 165Ow.

UN 4

ô

Notebook - Processador: fntet core Iú
7.2OO v (2,5 chz expansÍvel até 3,1
GHz); Memória: 8 cB, DDR 4, 24OO
MHz; Disco rigido: 1 TB; Tela: 15.6 po-
legadas; Placa de údeo integrada intel;
Placa máe compatível; Leitor CD/DVD;
Teclado Alpha Numéricot Entradas
Hdmi/USB/Leitor de cartão de memó-
ria; Carregador Bivolt.

UN t2

6

Computador - Processador: Core 15 -
3,2 GHz; Memória: 8 gb - DDR 4; HD: I
TB acima; Placa máe: Asus compativel;
Kit multimídia; Tela LCD 17"; t eítor
cD/pvD.

UN 42

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (06'1) 3272-7400
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7
Telefone rural setE no ca-45 - Desblo-
queado Preto Quadriband, Bateria de
longa duracão, Antena removivel

UN 5

8

Mesa em L com gaveta - material:
MDP, revestimento: laminado melamíni
co bp, tampo: 15, acabamento de borda:
perÍil 180",

UN IO

9

Teada - cores: Âzul e Branco Material
Estrutura: Aço extra reforçado com
revestimento esmaltado Material Sobre-
teto: 600 x 30O Poliéster Oxford
250g/m2 reforçado com PVC Medidas
(aprox.): 6m x 6m x 2,3m altura lateral,
3,2m altura central Peso Íks): 42

UN 7

l0

Uesa com gaveta - Descrição Material:
MDP Revestimento: Laminado Metânico
BP Tampo: 15 Acabamento de borda:
Perfil l8O" Painel: 15 Pes aço com pin-
tura e-póxi. Altura 745 mm, largura
15O0x1500 mm e protundidade 600
mm. Com 2 gavetas com chave. Cor
cioza

UN 18

II

VestlladoÍ de colune av- 6t- O p - Oa
velocidades 40 cm cor preto painel: 1S,
pés aço com pintura epóxi, altura: 745
mm, largura: 1500 x 1500 mm e pro-
fundidade 600 mm. com 02 gavetas com
chave. cor cinzâ.

UN 22

t2

CllnatlzadoÍ de ar - Funcionalidades
Filtro remoúvel para limpeza, Direcio-
nadores de Ár, Funções: Aquecedor,
Circulador e Umidilicador de Ar Materi-
al Plástico 3 Velocidades de ventilaçâo
Temperatura Quente e Frio Consumo de
Energia (aquecimento)l,25kwh (Quente)
ou O,075KWh (Frio)Potência BTU7SW
(resfriamento); 125OW {aquecimento -
110V) e 200OW (Aquecimento - 22OV)
Frequencia60 Hz.

UN 9

l3

Cadeiras dc pláBtico com braços - na
cor branca Dimensáo (AxL) 89x44 cm
Material do Encosto: Plástico Tipo de
Material do Encosto Polipropileno Tipo
do Material da Estrutura Polipropileno

UN 2.151

t4

!ficro-ondas e6f, - Capaciaade 1em
litros) 361 Potência 8OOW Recursos Re-
ceitas pré-programadas; Prato giratório,
Relógio, Trava de segurança, painel
iluminado. Alimentaçáo 1lO Volts peso
do produto 12,48 kg. Dimensões do
produto: Largura 50,5 cm. Altura 29,1
cm. Profundidade 44 cm.

UN I8

15 I{obreak - Indicado para Desktop /
Impressora jato de tinta / Multifuncio- UN 25

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400

7
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nais / Scanner / Projetor / ponto de
Venda / Central Telefônica / TV LCD-
LED-Plasma / Home Theater / Games.
Tipos de proteçáo: Contra sobretensáo,
Contra curto-circuito, Contra surtos de
tensão, Contra sobrecarga, ContÍa sub-
tensáo, Contra picos de tensão, Tipo de
fusivel Intemo.

l6

Celadeira / Refrigerador tr roat Free -
Duplex 387L Braico
Informaçôes técnicas: Tipo de refrigera-
dor Duplex, Tipo de degeto: Frost free,
Ehciência energética classe A Capacida-
de liquida de armazenamento Refrigera-
dor 292 litros. Freezer 95 titros. Refrige-
rador + freezÉr: 387L Alimentaçào 1lO
Volts, Consumo mensal aproximado de
energia 45 kWh/mês. Peso aproximado:
Peso do produto 57 kg. peso do produto
com embalagem 59 kg. Dimensôes do
produto: Largura 60 cm x Altura 1gO
cm x Profundidade 77 cm.

UN 9

t7 VeDtllador de parede 03 hélices., SO
cm, 03 velocidades; cor: preto UN 15

18

FragEentadore de pepel - 110v In-
formaçóes do produto: Fragmentadora -
- Fragmentadora de papel - com cesto
de 12 litros ou 55 íls; - Corte em tiras
de 6 mm; até 8 folhas A4 {75glm2) ou 1

cartão ou 1 CD por vez; - Níve[ de segu-
rança P-2 DIN 66399; - Botáo seguro
eüta acidentes com crianças ou ani-
Tds; - Botao com 3 posições AUTO /
OFF / REV; - Sensor automático de
presença de papel; - Proteçáo contra
super aquecimento do motor; - Frag-
menta 15O folhas por hora; - Baixo nÍvet
de ruido (<65db); - Voltagem: llOV -
Dimensões: 32,5 x 16,5 x 33 cm;

UN 2

t9

Microscóplo bhocul.ar led - ObjCtivas
Plalas Acromáticas de 4,10,40 e 1OOx,
Ocular lOx campo de l8mm, Bivolt,
CARACTERISTICAS PzuNCIPATS: ECO -
Iluminaçáo LED aprimorada, tubo ocu-
lar padráo de 30 graus, oculaÍes com
ponto de visào elevado de 18mm, baten-
te superior da plaüna, Unidade de lente
remoúvel, Revolver invertido de quatro
posições, Design compacto, Objàtivas
BE Plan Acromática, Sistema óptico
inÍinito corrigido CFI45, Design anúmo-
fo, Vidro fabricado pela própria fabri-
cante e Técnicas ópticas.

UN 1

20 Armário - confeccionado em chapas de
aço 26 (0,45mm), nas laterais. no fun- UN t7
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do, gavetas e parte superior. Armaçáo
para pastas suspensas fxadas na parte
superior das gavetas, em chapa de aço
n'20 (0,9omm), sistema de deslizamento
das gavetas por trilho corrediça telescó-
pico com tatamento em zinco eletroliti-
co cromatizado, confeccionado em cha-
pa de (l,2omrn) com l8 pares de role-
tes. Porta etiquetas e puxadores estam-
pados nas gavetas. Puxadores com aca-
bamento em pvc nas cores cristal e
graÍite. Gavetas com fundo alto, fecha-
dura cilÍndrica tipo yale com duas cha-
ves. Travamento simultâneo das gave-
tas. Dimensões: alt x larg x prof. exter-
nas: l335mm x 470mm x 67omm in-
ternas (gavetas): 275mm x 395mm x
62Omm.

2t
Televlsor 40 polegadas led - com con-
versor digital, usb, hdmi, media player,
resoluçáo 1,366 x 768, saida de áudio
1Ow (5w + 5).

UN 4

Mlcrofone aeE fro - com 2 Especifica-
ções: Modelo: SM-58 It Alcance de Fre-
quência: UHF 730-830MHz Estabiliza-
çáo da frequência: <i 30ppm Faixa di-
nâmica: > gOdB THD: <O,5% Resposta /
Frequência: 4OHz - 2OkHz + 3dB Saida
de Áudio: O - t SOOÍnV /- t 3OO mV
Alimentaçào: AC 100V- 240v (Bivolt) /
45-60H2 Modulaçào: FM Desüo mâ{i-
mo: t 50KHz harmônicos altos: 4OdB
Faixa de cobertura: 100M

UN 2

Balcáo fechado - 04 ponas para escri-
tório. Cor cinza e azul UN 2

24

MeBe com 4 cadelrae - Cor: pre-
to/Branco Material: Estrutura Em Aço
Carbono, Tampo Em Granito, Assento
Em Lp Revestido Com Espuma D13 E
Courvin, Pintura Eletrosática A pó
Dimensào Do Produto: 77 X 75 X l4O
Cm (Altura X Largura X Comprimento)
Peso: 60.88 Kg

CJ 2

25

LiquldlllcadoÍ Industdal 6 Litrog -
EspeciÍicações do Produto: Conformida-
de com a NR-12 e INMETRO. - Copo
MONOBLOCO, sem solda, em aço irox,
com capacidade real de 6 litros. - Sis-
tema de tração da hélice em aço inox,
com encaixe sextavado do eixo, robusto
e resistente. - - Tampa de borracha
atóxica, com encaixe justo ao copo. -
Motor de 1/2 CV monofásico. - Gabinete
em âço inox escovado. Modelo: LS-
O6MB-N Potência do Motor: O,SCV Fre-

UN t0
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quência: 6OHz Tensáo: 127 V e 22OV
(bivolt) Altura: 72O rnm Largura: 31O
mm Profundidade: 300 mm Peso Liqui-
do: 10.20 kg Peso Bruto: 11.30 kg Ca-
pacidade do Copo: 6 litros Rotaçáo:
35O0 rpm.

26 Chuveiro Elétrico Blvolt - com 3 esta-
ções.

UN 4

27

E8talte de blbllotêca - parede 3 pra-
teleiras + base: ficha técnica estante
biblioteca 3 prateleiras + base dimen-
sões: modelo: ebp-p altura: 120omm
largura: lO4Omm profundidade: 230mm
bitola prateleiras chapa #24 0,6omm
bitola colunas chapa #16 face simples I

única abas de contençào no fundo pin-
tura eletrostática à pó na cor cinza cris-
tal

UN 2

2A

PiÍogÍevo - caracteristicas 30w 11Ov
vem com apoio para o ferr e 6 pontas
diferentes - formào - curta - longa - faca
- soldador usado para fazer; - desenhos
em madeira - e como ferro de solda

UN to

29

Máquina de ÁIgodeo Doce IqduatÍial -
Inox Ergonomia Painel de controles com
disposiçào e visibilidade adequadas ao
desempenho do operador. Controle Ele-
trônico de Amperagem Possibilita maior
facilidade e agilidade na produçào, as-
sim como maior seguraÍtça ao operador.
Turbina com Maior Capacidade de Açú-
car Maior quantidade de unidades de
algodáo doce produzidas a cada reabas-
tecimento. Tampa da Turbina em Forma
de Funil para facilirar o abasrecimento
do açúcar, eliminando desperdicio. Vol-
tagem Bi-Volt - Automática Tamanho -
51 cm de diâmetro da bacia - 41 cm de
altura Caracteristicas Técnicas - Ten-
sáo: 127 V / 22O V - Potência: 1106 W
Í127 Vl / 1055 W {22O V) - Frequéncia:
60 Hz - Grau de Proteçào: [PXl - Peso
lÍquido 7,5 kg - Base em aço inox esco-
vado.

UN t

30

Môqulna de Plpoca ProÍissiond -
Estrutura eú aço trox; Carenagem em
polimero termo formado de alta resis-
tência; Portas e vitrines em vidro tempe-
rado; Panela basculante em aço croma-
do com tampa em inox, parte interna
em aluminio, com capacidade para lSOg
de milho de pipoca; Conjunto mistura-
dor estanhado; Gaveta de residuos em
aço inox; Resistência inferior com po-
tência 200w blindada; Resistência da

UN 1
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panela com potência 1000w blindada;
Termostato para controle automâtico da
temperatura; Lâmpada para iluminaçào
interna; Modelo: BMP-150 Capac: 1509
milho Consumo: 1,O kw/hora Altura: 68
cm Profundidade: 36 cm Largura: 56 cm
Peso 20 Ks
ViolÃo - 6 Cordas Modelo Nylon Corpo
Basswood Escala Basswood Braço Ma-
ple escurecido Traste 20 Tarraxas 06
Tampo Spruce - AIto acabamento - Pos-
sui tensor

UN 22

32

LsvedoÍe de Roupaa Automátlcâ l5
Kg - Especificaçôes Técnicas: Tipo de
lavadora: Automâtica. Material: Cesto,
inox Funções: Lava, enxágua e centrifu-
ga. Tipo de painel: Eletrônico Tipo de
água: Entrada fria. Sem auto aqueci-
mento. Gabinete: aço zincado, Tampa:
Vidro, Tipo de abertura: Superior Pro-
gramas de lavagem: 07: rápido, roupas
íntimas ou leves, dia a dia, branco +
branco, cores + üvas, caÍna e banho,
edredom especial; NÍveis de água: 04:
extra baixo, baixo, médio e alto Dispen-
ser: Gaveta, Molho: Sim. Auto aqueci-
mento: Não, Sistema de suspensão:
Sim, Eliminaçáo de fiapos: Filtro pega
fiapos, Visualizador das etapas de lava-
gem: Sim Centrifugação: 75O rpm, Pés:
Sim, Alças laterais: Sim, Tipo de agita-
dor: 4 pás, Trava de segurança: Sim,
Seleçáo de tipo e cor de roupa: Sim,
Enxágue: 5 Baixo consumo de energia:
Classe A, Baixo consumo de água: Clas-
se A Consumo aprox. de errcrglai O,O24
kwh/ciclo/kg, Consumo aprox. de água:
12,3 liÍos/ciclo/kg Potência: 550 W,
Capacidade de roupa seca: 15kg, Cen-
trifugação: 750 rpm Temperatura da
água: Fria, Dimensões do produto: Altu-
ra: 106.8 cm, Largura: 66 cm, Profun-
didade: 44.9 cm, Peso: 44.9 ks.

UN 3

Pla com Belcáo - Características Ge-
rais Estrutura e portas produzidos em
chapa de aço; Puxadores em ABS, aca-
bamento metalizado e proteçào de ver-
niz UV; Pés com regulagem de altura em
poliestireno com acabamento liso e sa-
pâta plástica cromada: Pia em aço inox;
Dobradiças em aço estarnpado; Com
Amplo espaço interno contendo 2 portas
(divisória interna) 4 gavetas e I pratelei-
ra (intema) Acabamento Pintura eletros-
tática a pó brilhante. Material: Chapa

UN 1
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34

Fogão Ittdustdal 4 Bocas - com fomo
Baixa Pressão 2qs/2qd Confeccionada
Em Chapa De Aço Cart ono Com Pinnr-
ra Epóxi Resistente À Âltas Temperatu-
ras; Em Aço Inox 430.Com Queimado-
res Confeccionados Em Ferro Fundido
No Modelo (Q. Duplo), (Q. Simples) Com
Grelhas No Formato Redondo De 8 De-
dos Confeccionadas Em Ferro Fundido.
lnformações Técnicas: Produzido Em
Aço Carbono Especial. Grelhas E Quei-
madores Com Ferro Fundido. Pés Re-
vestidos Com Sapatas Em Pvc Rigido.
T\.lbo Coletor De Gás Cromado. Diâme-
tro Da Boca 30x30. Sistema Exclusivo
De Regulagem De Ar/Gás. Coletor De
Residuos Individuais Em Aço Galvani-
zado. Registros De A]ra Resisténcia.
Fogão: Baüo Consumo De Gás. Baixa
Pressáo: 2 Queimadores Simples
l3Omm, 2 Queimadores Duplos
l7omm. MEDIDAS DO FOGÃO: Altura
78 cm x Largura 80 cm; Comprimento
72 cm MEDIDAS INTERNÁS DO FOR-
NO: Altura 31 cm x Largura 60 cm x
Comprimento 70 cm

UN 4

35
CadeiÍa pare escritório - estofado com
aço reforçado + reforço nas laterais, com
encosto ergonômico.

UN 25

36

Batedelra Plaaetátia - com 3 Batedo-
res para massas pesadas, médias e
leves, 8 Velocidades, 400w De Potência
E Tigela em aço inox com capacidade
para 2L, tampa com abertura para adi-
cionar ingredientes evitando respingos.
Caracteristicas: 2,5 Kg, 24 cm de
compr., 36 cm de larg., 30 cm de altura
110v, com trava de segurança e regula-
gem de altura dos batedores.

UN J

Be[che - em madeira Cama superior
com guardas de segurança para evitar
quedas escada de acesso à cama supe-
rior com 4 degraus e com ângulo que
facilita tanto a descida, quanto à subida
Cabeceiras em ambos os lados, Especial
para colchões de 1,88 x O,88 m Fixaçào
das peças com parafusos Acabamento
na cor mel acetinado Dimensões: Altu-
ra: 1560mm Largura: 91Omm ProÍundi-
dade: 156omm

UN 4

38

CadelÍa infantil para auto - certiÍicada
pelo INMETRO (006631/2015) para o
Grupo l/2/3 (de 9 kg a 36 kg). Pos-
suindo travesseiro, ombreiras, almofada

UN 1

/r/



PÁGINA:

ASS;

PREFEITURA MI-INICIPÀL DE SIDROLÂNDIA
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CNPJ,MF: 03.50 1.5741000 l -3 1

redutora de costas e assento, protetor
entrepernas, capa protetora da hvela.
Cinto de segurança de 5 pontos. ajusta-
dor do cinto de segurança nos ombros,
3 posiÇóes de ajuste de altura do cinro
de segurança. Encosto de cabeça ajus-
tável em 05 posiçôes de altura. Caracte-
risticas: peso aprox. do produto 4, 13 Kg
dimensóes Largr]Ía 44 cm; Altura 69
cm; Profundidade 47 cm.

39

Cadeüa de Fio - Caracteristicas: Alta-
mente reforçada; com reforço extra no
assento (lio tranÇado), Modelo cadeira
de fio area; Material tubo em aço fio de
PVC de l' qualidade Dimensões: Altura:
1O5 cm Largura: 64 cm Profundidade:
81 cm Peso: 3,55 ks

UN 40

40

Ciliadro Elétrico pata treaasa - Ca-
racterislicas Gerais: Pintura epóxi, com
abertura lateral para auxiliar na venti-
laçáo do motor. Pés antiderrapantes
Cilindros cromados com 3OOmm de
largura e abertura de 8mm entre rolos
com capacidade de produçâo 0,6m de
massa por minuto acompanhando cor-
tador de talharim. Produto com certiÍi-
cado de qualidade 371l2OO9 e
3281201,1, do INMETRO. ESPECIFICA-
ÇÕES TÉCNICAS Tensào/Voltagem
Bivolt chaveado DIMENSÕES: Cilindro
para Massas Elétrico com Cortador de
Talharim Á[tura26,00 Centimetros Lar-
gura 53,00 Centimetros Profundidade
31,0O Centímetlos Peso 12.50 Ouilos

UN 1

4l

Ferro elêttlco a vapor - possuindo
base com revestimento antiaderente,
seletor que permite ajustar a tempera-
tura de acordo com cada tipo de tecido,
ponta afunilada com cabo anatômico
com um giro de 360'. Descriçáo: Ferro a
Vapor Potência: I2O0W Frequéncia:
60Hz Dimensôes do produto: l,argura:
1,2O mm Altura: 1,50 mm Profundida-
de: 2,90 mm Peso: 0,01 g

UN 2

42

Fogão 5 Bocas - Acendimento Automá-
tico lnox Possuindo mesa em vidro tem-
perado, trempes individuais de ferro
fundido, dois queimadores semirrápidos
e três rápidos, acendimento automático;
forno com capacidade de 96 litros com 2
prateleiras e sistema de iluminaçào
intema. Possuindo válvula de seguran-
ça que corta a saida do gás, caso a
chama do forno se apague acidental-
mente. CertiÍicaÇão do INMETRO UL BR

UN 3

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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16.0549 com grades individuais e bo-
tóes remoúveis. EÍiciência Energética
Fogào classe A, Alimentâção Bivolt. Peso
do produto 39 kg. Dimensões do produ-
to l,argura 76,6 cm. Altura 94,8 cm.
Profundidade 63,5 cm.

43

Guarda roupas 4 portas - Produzido
em chapas de MDP de espessuras de
15mm e 12mm com acabamento em
impressão ultra violeta e vemiz alto
brilho. Guarda roupa 4 portas e 2 gave-
tas extemas e corrediças em pvc, cabi
deiro em madeira revestido em pvc.
Dimensões: Altura: 182 cm Largura:
llO cm Profundidade: 47 cm Peso:
55.80 ks

UN 3

44

Aparelho llebullzador lnalador - Es-
pecificaçoes Técnicas Voltagem:
l27y - l22OV- Frequência: 60 Hz Potên-
cia: 2O0VA Ruido: 60 dBA Taxa Máx. de
nebulizaçáo: O,4Oml/min aproximada-
mente. Dimensóes do produto: Largura:
25,00 cm Altura: 20,00 cm Protundida-
de: 18,O0 cm Peso Total:1,68Ks:

UN 1

45

Calxe de Solr ADpllflcada - Compati-
bilidade MP3 Canais 2.0 Potência Watts
IOOW. Recursos da caixa: Subwoofer -
woofer de 10" x 2 pçs - tweeter 4" x 4
pçs. Sintoniza rádio FM com antena
interna. Conexões: USB; Cartáo de me-
mória SD Enúadas - De áudio (e saida)
- De guitarra - Entrada para 2 microfo-
nes - Ajuste de eco do microfone - Ajus-
te de graves e agudos. Voltagem Bivolt
Itens inclusos - Ol Caixas de Som - 01
Cabo de Conexáo

UN 2

FoÍEo Elétrico 36L - Timer com Assa-
deira Informaçóes técnicas: Capacidade
36L Potência 150OW. Material Metal.
Alimentaçáo 11.0 Volts Dimensões do
produto: Largura 5l cm. Áltura 30,8
cm. Profundidade 44,7 cÍn. Itens inclu-
sos - 01 Fomo elétrico - O1 Grelha des-
lizante - 01 Assadeira

UN 3

47

FreezeÍ Horlzortal 2 poÉas - Pode ser
usado na funçào de freezer ou refrigera-
dor. Possuindo também dreno frontal
que facilita a liIÍlpeza e o degelo; pés
com rodízio, que facilitam a remoçào do
produto na hora da limpeza. Informa-
ções técnicas Cor Branco Tipo Horizon-
tal Funçáo: Freezer e Refrigerador Tipo
de degelo Manual; Quantidade de portas
2 Eficiência energética classe A Capaci-
dade: Capacidade liquida 519 litros:

UN 4
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Bruta 526 litros. Termostato no painel
frontâl - permite a seleçáo de uso como
freezer ou refrigerador. Pés 04 pés com
rodÍzios

48

FreezeÍ VeÉlcal - 246L FreezeÍ VeÍli-
cal, contendo 5 cestos deslizantes e
removíveis, possuindo trava de segu-
rança. Com gavetáo multiuso em acríli-
co transparente. Efrciência energética
classe A Capacidade: Capacidade líqui
da 246 litros, Bruta 296 litros. Alimen-
tação: Voltagem 110 Volts Peso do pro-
duto 58 kg. Dimensões do produto:
Largura 61,6 cm. Altura 170 cm. Pro-
fundidade 69,1 cm.

UN 3

49 Apolo erEoDôt[ico - para os oés UN 6

50

T.le dc PÍoJeÉo - medindo 2OOP,OO
cm lll polegadas - tlts2oo: Com meca-
nismo automático de enrolamento, po-
dendo ser fixada em parede ou teto.
Com estrutura sóüda e leve, 1O07o em
Aluminio, para eütar corrosáo, oxidaçào
e desgaste por ação do tempo. Pintura
com únta Epóxi de aha resisténcia.
Enrolarnento automático por sistema de
mola com parada multiponto. Instalaçáo
fácil e prática, pode ser fixada na parede
ou no teto e com tripé telescópico aco-
plado a Tela.

UN I

5t

Câloera fotográlica dtgital - semi
proÍissional Câmera fotográlica digital,
12.3 Megapixels, lente intercambiável:
28 x 70mm e 70 \. 240mm, pixels efeti-
vos: 12.3 a 15 milhóes, 300 DPI, sensor
de imagem: CMOS de 23,6 x 15,8mm,
pixels totais: 12,9 milhões, armaz.ena-
mento: tarnanho da imagem (pixels)
4.288 x 2.a4a [c], s.216 x 2.136 lMl,
2.144 x 1424 [P], formato de ficheiros:
compativel com JPEG, linha base com
compreensáo hne(aprox. l:41, nor-
mal(aprox. 1:8) ou basic (aprox. 1:16),
NEF (RAW) + JPEG, cada ÍotograÍia é
gravada em formato NEF(RÂW) e em
formato JPEG, suporta cartões de me-
mória, monitor LCD com aprox.
92O.0O0 pontos(VcA), focagem automá-
tica e manual, flash incorporado em
modos: au tomático, retrato. primeiro
plano, retrato noturno e flash de eleva-
çáo automática, interface USB Hi-
Speed, saída HDMI, conector HDMI tipo
C, monitor da câmera desliga automati-
camente quando é ligado um cabo

UN 2
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tào de memória de 4gb. Na cor preta.
Garalüa mínima de 3 alos

52

Uesa para reutiÀo coE lO cadeirae -
Mesa Oval com 10 cadeiras medindo 3m
x O,9Om. Tampo 25mm - Pé painel com
calha em aço de passagem de fiaçáo.
Cadeiras almofadadas.

UN 1

53 GÍavador de Voz DiÍltal - 4qb UN I

54

Colchão Solteiro D33 - Colcháo de
espuma. Com densidade D33 e tecido
poliéster. Suportâ até 14O kg, e aprova-
do pelo inmetro. Possuindo nivel orto-
pédico. Nas cores mais escuras. Infor-
mações técnicas Cor: Preto / Marron I
Cinza Peso suportado até 140K9 Peso
do produto 4,91 kg. Peso do produto
com embalagem 5,09 kg. Dimensôes do
produto Largura 78 cm. Altura 20 cm.
Profundidade 188 cm.

UN IO

55

Aparelho de aÍ condiclo[ado - com
capacidade de refrigeraçáo de 30.OOO
BTUS, tipo PISO TETO para instalaçáo
no piso ou no teto. Tensào 220v. Inclu-
indo controle sem lio, Funçóes: li-
ga/desliga, modo, controle de tempera-
tura fan e timer. (Modelo tipo Split)

UN I

56

Aparelho de ar coadiciouado - com
capacidade de refrigeraçào de l8.OO0
BTUS, tipo PISO TETO para instalaçáo
no piso ou teto. Tensào 22OV. Incluindo
controle remoto sem fio - funçôes: li-
ga/desliga, modo, controle de tempera-
tura, fan e timer. (Modelo tipo splitl

UN 2

Microcomputador portátil (notebook)
- com processador de, no minimo,O4
núcleos e 04 úreads; com frequência de
clok real, igual ou superior a 2,5 ghz;
memória ram ddr3 - 1333 mhz ou supe-
rior; de 04 gb ou superior; cache 03 mb
ou superior; controladora de disco pa-
dráo sata ou superior; com I hd; de
50Ogb - 540O rpm: padrào sara superi-
or; barramento da controladora de video
padráo pci; controladora de údeo vga ou
superior - 128 bit; de lgb ou superior;
teclado iluminado em português; com
gravador de dvd/cd; tela de tecnologia
led de no mínimo 15 polegadas anti
reflexo resoluçáo de no mínimo 1366
x768;placa de rede wireless padrão
AO2.ll b/g/n; embalagem com proteção
apropriada sistema operacional nào
acompanha o produto: com bateria de

UN I
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58

Geladelra/refrigerador - 370 LITROS;
duplex, cor branca reversáo de porta,
alimentaçáo 110v; classe A em consumo
de energia; pés reguláveis; excelente
qualidade de acabamento; degelo auto-
mático no refrigerador; prateleiras in-
ternas reguláveis; protetor para garra-
fas: Forma para qelo.

UN 1

59 Calxs ccúBtica - ativa 15", "2úas" bi
amplificada l.OOow UN 2

60 Celxe acústica ampuncâda - 2000w
12" dlm\2 -22Ov UN 2

61
Tripé eluEíEio - torre de ferro para
caixa de som UN 4

62 Microfone sem Íio - kru30l + kst-su. UN 5

63 Microfone xln85OO UN c

64 Cabo xlÍf x DlO - Smetros vm UN 5

65 Cabo DIO x D1O - 5 metros Dt UN

66
Mess de eom proÍissionel - 08 canais
c/usb starmix us802r equalização de 02
vias

UN I

67

AÍ condlclonado - capacidade 12.000
btu's, tipo split, 220 volts, quente e frio,
ciclo reverso, controle remoto total, nivel
de ruido, compressor tipo rotativo, Ga-
rantia minima de I ano

UN 1

68

Lavadora de roupea - automática 12
kg bivolt, Especificaçóes Técnicas: Tipo
de lavadora: Automática. Material: Ces-
to Inox Funçóes: l,ava Enxágua e Cen-
trifuga. Tipo de Painel: Eletrônico Tipo
de Agua: Entrada fria, sem auto aque-
cimento. Gabinete: aço zincado, Tampa:
vidro, Tipo de Abenura: Superior, Pro-
gramas de Lavagem; 07; Rápido, Rou-
pas intimas ou leves, dia a dia, branco +
branco, cores + vivas, cama e banho,
edredom especial; Níveis de Agua: 04;
Extra baixo, baüo, médio e Alto, Dis-
penser: Gaveta, Molho: sim, Auto Aque-
cimento: Náo. Sistema de suspensào:
Sim, Eliminaçáo de liapos: Filtro pega
liapos, Visualizador das etapas de lava-
gem: Sim, Centrifugaçâo: 75O rpm, Pés:
Sim, Alças laterais: Sim, Tipo de agita-
dor: 4 pas, Trava de Segurança:Sim,
Seleçào de tipo e cor de roupa: Sim,
Enxague:S Baixo consumo de energia:
Classe A, Baixo consumo de Água:
Classe A, Baixo Consumo de Agua:
Classe A Consumo aprox. de Energia:
O,O24 Kwh/ciclo/kg, Consumo aprox.

UN 1
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cia:Sso w, capacidade de Roupa Se-
ca:-12kg.

69

Cadeiras GlrctórÍes - Cadeira Giratória
com braço regulável laminada. Medidas:
A - O,93 cm/L - 0,55 cm/P-O,SS cm.
Caracteristicas: Cadeira confeccionada
em madeira compensada reílorestada
reta, espuma laminada, perÍil em pvc e
braços reguláveis modelo "T", 1 estrela
em aço ou nylon 5 pontas modelo secre-
taria, 1 telescópio I estágio,5 rodizios
em PP, I pistáo a gás, I Ílange em nylon
ou aço, I suporte em L sanfonado, 1 kit
fixação de encosto, dois braços modelo
T regulável, L assento modelo secretaria
reta laminada em tecido J. Serrano
preto, I encosto modelo secretaria reta
lamina em tecido J. serrano preto,6
parafusos 1/4 x l'1/4.

UN t5

70

Cadeira - Cadeira executiva fixa pé
palito laminada, medidas: A - O,95
cm/L-0,55 cm/P -0,58 cm. Caracteristi-
cas: Cadeira executiva confeccionada
em madeira compensada reflorestada
curvada, espuma laminada, perfil em
pvc. - 1 estrutura fixa modelo pé palito,
I assento modelo executiva laminada
em tecido J. serrano preto, I Encosto
Modelo executiva Iaminada em tecido J.
serrano preto, 6 parafuso 1/4 x l' t/.

UN 10

71

Estalte de aço - com 4 prateleiras
encaixadas e reguláveis de 50 em
50mm, possui um sistema de encaixe
que aproveita o peso em cima da prate-
leira para dar mais lixação no perfil da
coluna de sustentaçào, possui furos
sequencias para permitir a regulagem
das alturas em vários niveis de acordo
com a vontade do usuário e pés nivela-
dores para ajuste de desníveis de piso;
coluna reforçada em L e furos de modu-
lação; fabricada em chapa de aço galva-
nizado resistente a corrosáo; pintura
antimicrobiana e bactericida (nanotec-
nologia); dobras enroladas, liwe de ares-
tas cortantes (hands cut free); capaci-
dade de carga: 60 kg por prateleira;
largura: 90omm. Altura:182omm. pro-
fundidade:450mm.

UN J

72

lfesa pera escrltórlo - Altura:7s cm,
largura: 150 cm, profundidade: 60 cm,
Pés: Metalon 50x30, Tampo: MDP, aca-
bamento: Fita de borda, gaveteiro: 2
gervetas em MDP, com chave.

UN 5

Rua São Paulo,964 Centro CEP:79170-000
Fone,/Fax : (067) 3272-7400
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73

Meaa pequena pata êBcritôÍio - Attu-
ra:75 cm, l,argura:070 cm, profundida-
de:0,50 cm, Pés: metalon 50x30, Tam-
po: MDP, Acabamento: Fita de borda.

UN t

74

PoltroDa Espaldat alto - assento e
encosto de madeira multiplatinada de
18mm, espuma injetada ânatômica,
costura decorativa dupla reforçada,
lamina de aço que sustenta assento e
encosto, apoio de braço corsa com almâ
de aço com apoio em pp, mecanismo
com relax e trava anti-panico, regula-
gem de altura agas, estrela de aço preto,
rodízios duplo de pp. assento (L)
50omm x (P) 49Omm/Encosto (A)
630mm x (L) 440mm. Opçáo de revesti-
mento em couro natural/couro ecológi-
co/tecido. Cores sob consulta.

UN 4

75
ConJurto de Armário de cozinha - 4
peças inox, Paneleiro, Duplo, Triplo e
Balcào.

CONJ I

76
IEpreaaoÍa multlfunclonal - jato de
tinta colorida 4 800 x I 200 dpi 03
em 01

UN I

77

CiclocoDputadoÍ - GPS, com visor de
2.2 com 65K de cores e legivel sob a luz
solar. Durávet e a prova dágua, proje-
tado para resistir aos elementos natu-
rais. Possuir uma interface resistente
contra os elementos como poeira. sujei-
ra, umidade ou água, bússola eletrônica
intema de 3 eixos e compensaçào de
inclinação, que mostra sua direção
mesmo quando você está parado, sem
precisar segurá-la na horizontal, ou
seja, completo e te proporciona as loca-
lizações exatas em qualquer tipo de
terreno. Desenvolvido para ser usado
em veiculos para todos os tipos de ter-
reno, bicicletas, barcos, como um dis-
positivo portátil ou no carro, recurso de
instalaçáo automática e os mapas do
City Naügator NT para obter referência
de locais trecho a trecho ou a instalaçáo
robusta para sua moto ou veiculos para
lodos os üpos de terreno, possuir os
mapas e as montagens que o lev€un
para qualquer lugar, receptor para con-
sumidores da história que tenha a ca-
pacidade de rastrear satélites GpS e
GLONASS simultaneamente. Ao usar
satélites GLONASS, o tempo que se leva
para o receptor capturar uma posiçáo e
(em média) aproximadamente 20yo mais
rápido que usar um GPS, o receptor

UN 1

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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tera que ter a capacidade de capturar
24 satélites a mais que usar somente o
GPS, com o cartáo micro e 1,7 GB de
memória intema no minimo. permiür
caregar mapas TOPo 24K e enúar na
trilha, conectar cartões Bluechart 92
pré-carregados ou dados de mapa City
Navigator NT para receber informaçóes
de rota em estradas (veja a guia Mapas
para mapas compativeis). Ser compatí-
vel com imagens de satélite do BirdsEye
que permitem baixar as imagens por
satélite para o seu dispositivo e integre-
as com seus mapas, compartilhar para-
das, trajetos, rotas e seus geocaches
sem fio com outros dispositivo GPS
compativel.

7A

Cadclra presldente- tela estrutura em
aço - revestimento em tecido, acaba-
mento base em policarbonato ecologi-
camente correto, assento, material tela,
fixo (sim), reclínável (sim), braços (mate-
rial policarbonato), giratória Ísim), pés.

UN 10

79

QuadÍo brarco 60 x 9O cm - freecor:
branco, moldura: aluminio, pintura: uv
de alta durabilidade, tampo: chapa de
fibra de madeira.

UN 1

80

Pincel pera quadto branco - cores
intensas, fácil apagabilidade, ponta
redonda, cor azul / vermelho / preto.
Pode ser usado em: quadros brancos,
vidros, superficies nào porosas, embala-
gem com 4 unidades.

UN 1

81
ArmáÍio de aço coltr 02 portas
2,O0 x 1,20 x 0,40 mts UN 2

TOTAL RI
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ANEKO III

DE,CLARAçÃO DE TIA3ILITAçÃO

da Empresa) CNPJ/MF

(endereço

, declara, sob as penas da l,ei, nos

termos do Inciso VII, afi.4" da Lei Federal n" IO.S2O /2OO2, que cumpre plenamente os

requisitos da habilitação exigidos no Edital de pregão presencial f o74l2oÍ8,
autorizado pelo Processo Administrativo t" 2445l2OLa.

Por ser expressa manifestação da verdade, Íirmo o presente.

(_), _ de de 2018.

cidade estado

Carimbo do CIÍPJ/MF e asslaatura do
Representante legal da empÍesa

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-0OO
Fone/Fax : (067) 3272-7400

situada
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ÂNEKO TV

DDCLIIRAçÃO DE FATOS SITPERVENIENTES IMPEDITÍVOS

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 penas da ki, a existência de fatos supervenientes impeditivos da

sua habilitaçáo, na forma determinada no § 2., do art. 32 da Lei Federal n" 8.666/93.

-MS. _/_ /

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

N'DO CNPJ/MF DA EMPRESA

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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/INE(O V

DDCLARAçÃO NOS TERMOS DO TNCTSO )OOUII DO ARTIGO 7 DA CONSTITTTTçÃO
FEDERÂL

Pregão Presenclal f 74l2Ol8
Processo AdministÍatlv o io 244512OL8

inscrito no CNPJ/MF sob o

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

portador (a) da Carteira de Identidade

n"................... e do CPP/MF n" ................. DECLIIRA, para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Leí Federal n"8.666, de 21 de junho de 1.993,

acrescido pela tei n'9 .854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de de-

zoito anos e trabalho noturno, perigoso ou insa-lubre e náo emprega menor de dezesseis
anos.

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

. MS, de

Assinatura do representaate legal da empresa

(Observaçâo: em caso afrrmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua São Paulo, 964 CentÍo CEP: 79170-O0O
Fone/Fax : (067) 3272-7400

de
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ANE;KO VI

ATA DE RE'OISTRO DEPRECOS NO 2018

Aos _ dias do mês de de _, na sede do Município de SIDROLÂNDIA-MS, si-
tuada a Rua Sáo 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, 181, Centro,
SIDROLÂNDIA-MS - MS, doravante denominada Contratante, e do outro lado a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o n.o_, com estabelecimento
, na cidade doravante denominada Contrata-

brasileiro, portador(a) do RG n."do, representada neste ato por
emitida pela SSP/_, e do CPF n.' nos termos nos

termos da Lei n" 1O.520, de 17 de julho de 2OO2, L,ei n. 8.078, de l l de setembro de
l99O (Código de Defesa do Consumidor), Lei Complement.r n" 123 de 14 de Dezembro
de 2006, Decretos Municipais n's loo/2013 e lol/2013 ambos de e, subsidiariamente,
pela tei n" a-666/93 e alterações posteriores todos representados conforme documento
de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, con-
forme decisão exarada no Processo Administrativo n' 244s l2oL8 e HoMoLoGA)Â nos
autos, referente ao Pregão Presencial N" O74l20lg - REGISTRO DE PREçOS, conso-
ante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSI'LA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitação é a seleçáo da proposta mais vantajosa paÍa a
administração pública, objetivando o registro de preços para aquisiçâo de material per-
manente para atender a prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas secretarias, com
fomecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do departamento de
compras.

2. CLÁUSULA SEGITNDA - DA ATA DE RETGISTRO DE PREçOS

2.1. A presente Ata de Registro é o documento ünculativo obrigacional de fomecimento,
onde constarão os preços a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da
licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para fornecimento nas
condições defrnidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com as demais
classificadas que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro menor preço, obedecida a
ordem de classiÍicaçáo e os quanútativos propostos.

Rua São Paulo,964 Cenüo CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067\ 3272-7400
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2.2. O pregoeio convocará formalmente à fornecedora, com zrntecedência mínima de 03
dias úteis, informando o local, dia e hora pâra a reunião e assinatura da Ata de Registro
de Preços.

2.2.1. O prazo acrma citado poderá ser prorrogado 1)ma yez, 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 Administraçâo proüdenciará a
imediata publicação no Diário Oficial do Município.

2.4. As empresas com preços registrados passaÍáo a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Preços, após a respectiva assinatura da Ata.

2.5. Caso a fornecedora primeüa 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.

2.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja
convocâção para a assinatura de Ata de Registro de Preços e fornecimento as ücitantes
estaráo liberadas dos compromissos assumidos.

2.7 . A ata de registro de preços resultante deste certame terá a vigência d e l2(doze) meses, a
contar da data de publicaçáo de seu extrato.

3. CIáUsuIÁ TER,CEIRA . Ix)s usUÁRIos DA ATA DE REIGIsfRo DE PREços

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia e

suas Secretarias.

3.2. Caberá a Usuária da Ata a responsabiüdade, após o registro de preços, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive aplicaçáo das
sanções preústas neste edital.

3.3. A Usuá,ria da Ata deverá informar ao Orgão Gerenciador do Sistema de Registro de
Preços, do não comparecimento da fornecedora par-a a retirada da nota de empenho ou
instrumento equivalente, con-forme o caso, visando à convocaçáo dos remanescentes e
apücaçáo das penalidades cabíveis ao fornecedor faltoso.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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3.4. Poderá uúIizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgáo ou entidade de outros
municípios que não tenha participado do certame, mediante préüa consulta ao Orgâo
Gerenciador do Sistema de Registro de Preços deste Município.

3.5. o Registro de Preços será formalizado por intermédio da Atâ de Registro de preços, na
forma do Anexo VI, nas condições preüstas no Edital de Convocaçáo.

3.6. O Município de Sidrolândia náo se obriga a firmâr contrataçôes oriundas do Sistema
Registro de Preços, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de
item, respeitada a legislaçáo relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do
Registro de Preços preferência em igualdade de condições.

4. CL/iUSULA QUARTA . Do FoRNEICIMENTo, I{,CAL DE ENTREGA, ACEITE E
RBCEEIUETÍTO.

4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto pela
Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias.

4.2. Cada aquisiçào dos produtos deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito,
formalizada pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias dela devendo
constar: a data, o valor unitário do material, a quantidade pretendida, o local para a entÍega,
o pÍazn, o carimbo e a assinatura do responsável, sendo efetuada diretaÍne1te a empresa
contratada, deüdamente autorizada pela autoridade superior, contend.o o número de
referência da Ata.

4.3. A(s) fomecedora(s) classificada(s) ficará (ão) obrigada(s) a atender as ordens de compra
efetuadas dentro do prazn de validade do registro, mesmo se a entrega dos ou fornecimento
ocorrerem em data posterior ao seu vencitnento.

4'4. Os produtos devem ser entregues até 3 (três) dias úteis, após a solicitação da prefeitura
Municipal de sidrolândia e suas secretarias, mediante requisição exped.ida pelo
contratante, respeitando-se o lirnite da quantidade solicitada. os produtos devem estar
acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança duraate o
transporte.

4'4'l' o prazo de entrega será de 3 (três) dias úteis, conforme solicitação da prefeitura
Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias.

Rua São Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-'1400
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4.4,2- o recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a76 d,a
Leí 8.666 /93, mediante recibo, nos seguintes termos:

a) Proüsoriamente, para efeito de posterior verificação das especifcações, mediante'Termo
de Aceite Provisório";

bl Definitivamente, após a verificaçáo da qualidade, quantidade, características,
especificações dos fomecimento, e consequente aceitaçáo pela equipe responsável, no pÍazo
máximo de 05 (cinco) dias, mediante "Termo de Aceite Definitivo".

4.4.3. Serão recusados os produtos que não atendam as especificações constantes neste
edital e/ou que não estejan adequados pâra o consumo.

4.5. Caso a(s) fomecedora(s) classificada(s) em primeiro lugar náo receber ou não retirar a
nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazÃ de 05 (cinco) dias úteis, a
Administração convocará a segunda classificada para fornecer o objeto desta licitação, e
assim sucessivamente quanto as demais classifcadas, aplicadas aos faltosos as penalidades
cabíveis.

4.6. A segunda classi.ficada só poderá fornecer à Administração quando a primeira
classificada tiver seu registro junto a Ata cancelada.

4.7. os produtos 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 fomecimento, o valor
unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

4.8. RelativameÍrte ao disposto no presente tópico, apücam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposições da Lei n" 8.o78 de rr/og/go - código de Defesa do consumidor.

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

s. crÁu§flÁ errtrrTA - DA ooilTRÂTAçÃo

5.1. As obrigações decorrentes da entrega dos produtos consta;rtes do Registro de preços
será firmado com o Município de Sidrolândia, observada as condiçóes estabelecidas neste
edital e no que dispõe o art.62 da ki Federar n". g.6661g3, e será formarizada através de:

Rua São Paulo,964 Centro CEp: 79170-OOO
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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al Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações
futuras;

bl Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando
presentes obrigações fu turas.

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

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

5.3. Os quantitativos dos produtos 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 náo poderá subcontrataÍ sub empreitar, ceder ou transferir, total
ou parcialmente o objeto da presente licitação.

6. cL(usuur sErTA - Do pRrço E RrtflsÃo

6.1. os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de
Registro de Preços.

6.2. Na ocorrência do preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no mercado,
a comissão de Licitação notificará a fornecedora 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 reduçáo dos preços, a comissão de
Licitação formalmente desonerará a forneced.ora em relaçáo ao item e ca:rcelará o seu
registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

6.4- Simultaneamente procederá a convocação das demais fornecedoras, respeitada a
ordem de classificaçáo 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, soücitar nova ücitação para o fornecimento, sem que caiba
direito de recurso.

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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7. CIáU$'LA SÊTUA - DO PAG/TMTNTO
7.1. O pagamento, decorrente dos produtos desta licitaçâo, será efetuado mediaÍrte
crédito em conta corrente ou cheque nominal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do

recebimento defrnitivo do fomecimento após a apresentação da respectiva documentação
Íiscal, deüdamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso
XIV, alÍnea'a", combinado com o aÍr. 73, inciso II, alinea "b", da l,ei n' 8.666193 e

alterações.

7.2, Os pagamentos somente seráo efetuados após a comprovaçáo, pela(s) fornecedora(s),
de que se encontra regular com suas obrigações paÍa com o sistema de seguridade
social, mediante a apresentaçáo das Certidóes Negaüvas de Débito com o INSS e com o

FGTS.

7.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será
sustado parra que a fornecedora tome as medidas necessá,rias, passando o pÍazo paÍa o

pagamento a ser contado a partir da data da reapresentaçáo do mesmo.

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

7.5. Na hipótese de devoluçáo, a nota frscal/fatura será considerada como náo
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

7.6. Na pendência de liquidação da obrigaçáo Íinanceira 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 náo pagarâ, sem que tenha autorização prévia e formal
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou
não instituiçóes financeiras.

7.8. Os eventuais encaJgos financeiros, processuais e outros, decorrentes da
inobservância, pela fornecedora de prazn de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabüdade.

7.9. Fica estabelecido o percentual dejuros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipótese de
mora por parte da contratante.
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8. cLÁusuLA orTAvA - DAs sANçóEs ADMTMsTRÂTrvas
8.1. Pelo descumprimento tota-l da obrigação assumida, caracteizad.o pela recusa da
fornecedora em assinar o contrato, aceitar ou retirâÍ a nota de empenho ou documento
equivalente fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos preüstos em lei,
devidaÍnente informados e aceitos, ficatá a fornecedora, a juizo do orgão Gerenciador do
Sistema de Registro de Preços, sujeito às seguintes penalidades:

I - Multa de 1o% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou
contrato;
II - Cancel,amento do preço registrado;
rrl - suspensão temporárta de partictpaçáo em ücitaçâo e lmpeümento de contratar
com a admiaistração por prazo de até OS (cinco) anos.

8.2. As sanções preüstas nos incisos anteriores poderão ser aplicadas cumulativamente.

8,3. Por atraso injustifrcado na execuçáo do objeto:

r - Multa moratórta de 1% (um por centol, por dla útil, sobre o valor da prestação
em atraso até o déclmo üa;
II - Rescisão unilateral do contrato se for o caso, após o décimo üa de atraso e,
III - Cancelameato do preço reglstrado.

8.4. Por inexecução total ou execuçáo irregular do contrato de fornecimento ou de
prestaçáo de serviço:

I - Advertência, por escrito, nas faltas leves;
rI - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou
da totalidade do material entregue pela fornecedora;
IrI - suspensáo temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração poÍ prazo de até 05 (cinco) anos;
IV ' Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administraçáo priblica
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou até que seja
promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que apücou a penalidade.

8.5. A penalidade de multa, estaberecida no inciso II, poderá ser aplicada juntamente
com as sanções preüstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuízo da
rescisáo unilateral do instrumeÍrto de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos
art.77 a 8O da Lei n. 8.666/93.
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8.6. Apresentaçáo de documentação falsa, náo manutenção da proposta e cometimento
de fraude fiscal, acarretará sem prejuizo das demais cominações legais:

I - suspensáo temporária de participaçáo em licitação ou impedimento de contrataÍ com
a Administração de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do CertiÍicado de Registro
Cadastra-l deste Município.

8.7. A empresa que não recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no pÍazn
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notifrcaçâo ensejaÍá também a aplicaçáo da

v pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar
com a Administração Púbüca deste Municipio, enquanto não adimplida a obrigaçáo.

8.8. Fica garantido a fomecedora o direito préüo da citação e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificaçáo ou
pubücação do ato.

8.9. As penalidades somente poderáo ser relevadas ou atenuadas pela autoridade
competente, mediarrte aplicaçáo do princípio da proporcionalidade, em razáo 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 Púbüca deste Município da aplicaçáo da pena.

8.1O. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no CertiÍicado de
Registro Cadastral deste Municipio.

8.11. Competirá a Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias, na qualidade
de Usuária da Ata de Registro de Preços a aplicação das penalidades previstas no
subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso lll, subitem 9.3.

4.12. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 será de competência
exclusiva da autoridade máxima da Prefeitura Municipal de sidrolândia - MS, facultada a
ampla defesa, na forma e no prazo esüpulado no subitem 8.8, podendo a reabiütaçáo ser
concedido mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorridos o pÍazÃ
de sanção mínima de 02 (dois) anos.

8.13. O Orgáo Gerenciador do Sistema de Registros de preços, na qualidade de
responsável pelo controle do cumprimento das obrigaçóes relativas ao fomecimento
caberá a aplicação das demais penalidades previstas no instrumento de convocação.

Rua São Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000
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8.14. As importâncias relativas às multas deveráo ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município de Sidrolândia, Estado do Mato Grosso do Sul.

9. cLÁusrrLA NoNA - Do CANCELAMENTo Do pREço RDGTSTRADo

9.1. A Ata de Registro de Preço será calcelada, automaticamente, por decurso do prazo
de ügência ou quarrdo não restarem fornecedoras registradas e, por iniciaüva da
Prefeitura Municipal de Sidrolândia /MS quarrdo:

9.1.1. A licitante não formal2ar o contrato decorrente do registro de preços e/ou não
retirar o instrumento equivalente to 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 náo houver
êxito na negociaçáo;

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

9.1.5. Por razào de interesse público, deüdamente motivado.

9.2. cancelado o Registro de Preço induzirá na convocaçáo da fornecedora com
classificação imediatamente subsequente.

9.3. será assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo
processo, no pÍazo de O5 (cinco) dias úteis, contados da notiÍcação ou publicação.

10. cráusul.A DÉcn[Â - DA DoTAÇÃo oRçAMENTÁRra

1o.1. As despesas decorrentes dos produtos da presente ücitação correrão a cargo da
Prefeitura Municipal de sidrolândia 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 cond.ições
estabelecidas neste edital e ao que dispõe o arngo 62, da Lei Federar n"g.666/93 e
alterações.
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11. CLÁUSUUT DÉjCtrrtA pRtrErRA - DO PREçO RDGTSTRÂDO

11.1. Considerando trataÍ-se de julgamento de licitaçâo na modalidade de Pregáo Pre-
sencial - Registro de Preços, tipo menor preço global, HOMOLOGADO a classificaçáo das
empresas conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registra-
dos:

Rua São Paulo, 964 Centro CEP: 79170-000
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12. CLÁUSUL/T DÉCruA SEGI'NDÂ - DA PI'BLICIDADE

12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário OÍicial do
Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n."a.666/93.

13. cL(usrrl,A DÉicruA TERçErRÂ - DAs DrsposrçôEs FrIIAIS

13.1. Aos casos omissos aplicar-se-áo as demais disposições constantes da Lei
n.o1O.520, de 17 de julho de 2OO2, do Decreto Municipal n."1O1/2013, da Lei Federal n.
8.666, de 21 de junho de 1993, e demais noÍrnas aplicáveis à espécie.

14. cLÁusuL,A DÉ.cruÂ QUARTA - Do FoRo

14.1. Fica eleito o foro da cidade de sidrolâLndia, Estado de Mato Grosso do sul, renun-
ciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja pura processar as questões re-
sultantes desta licitaçáo e que náo possam ser dirimida administrativamente.

Marcelo de AraúJo Ascoli
Prefeito Municipal

DETENTORÂ DA ATA

Rua São Paulo, 964 Centro CEp: 79170-000
Fone/Fax : (067) 3272-7400
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ANE:XO VII - MINUTA DO CONTRÂTO
CoNTRATO ADMIMSTRATÍVO N" _/2018
PROCESSO ADMTMSTRATWO N" _/2018

o MIIMCÍPIo DE sIDRoLÂNDn-u/S - MS, situada a Rua Sáo paulo, n" 964, Centro,
SIDROLÂNDIA-M/S, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE
ARÂÚJO ASCOLI, brasileiro, casado, portador do RG n." 000406049 SSP/MS e CpF n."
519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLÂNDIA-
M/S - MS, doravante denominada Contratante e a empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o n.o
estabelecimentocom

na cidade
denominada Contratado, representada neste

na
dora-

por
brasileiro, portador da carteira de identidade tipo

RG n.' emitida pela SSP/_, e do CPF n.o pactuam o
presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de homologação do pro-
cesso de Pregáo Presencial If 07412018- RBGISTRO DE pRtçOS, e nos termos da
l,ei Pederal N." 8.666/93 em sua atual redaçáo, atendidas as cláusulas e condições que
se enunciam a seguir:

CL/{USULA PRIMEIRA - OBJEIO: Seleção da proposta mais vantajosa para a
\- administraçáo pública, objeüvando o registro de preços paÍa aquisiçáo de material per-

manente para atender a prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias, com
fornecimento parcelado de acordo com as solicitações oriunda do departamento de
compras

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será rea-lizado
por execuÇão indireta.

CL{USULA TERCEIRÂ - DO PREçO E CONDIçÔES DE PAG.AMENTO: Dá.SC A CStC
contrato o valor global de R$ (

)

§ 1' - o pag€rmento, decorrente da aquisição dos produtos objeto desta licitaçáo, será
efetuado mediante crédito em conta corrente a ser fornecida pela contÍatada, no prazo de
até 3O (t.inta) dias, contados do recebimento defrnitivo dos produtos, após a
apresentação da respectiva documentaçáo frscal, devidamente atestad.a pelo setor
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competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73,
inciso II, alinea "b", da Lei n" 8.666193 e alterações.

§ 2" - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art.
40, da Lei Federal N'. 8.666/93, em sua atual redaçáo, e no mesmo percentual e data
dos reajustes determinados pelo órgão competente do Governo Federal, ou da va-riaçâo
efetiva do custo da produção e preços atuais de mercado local ou regional, mediante pes-
quisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA (IBGE).

§ 3" - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidência de quaisquer úibutos, contribuiçôes ou obrigações decorrentes
da legislação trabalhista, Íisca1 e previdenciária a que sujeito.

§ 4" - Caso se faça necessária à retiÍicaçáo de fatura por culpa do Contratado , o prozo
terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgáo, isenta de
erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem.

§ 50 - Náo serão quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Requisiçáo de Compra;

CLÁUSULA QUáRTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato será de
12(doze) meses.

PAR/iGRÂr'o rirtco: Havendo interesse da Adrninistraçâo, o presente contrato poderá
ser prorrogado nas seguintes hipóteses:

I - Nos casos previstos na legislação pertinente;

II - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.

cLiust LA QIITNTA - DA DEsipEsA: As despesas d.ecorrentes das aquisições dos produ-
tos da preseÍIte licitaçáo correrão a caÍgo da Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas
secretarias, usuária da Ata de Registro de preços, cujos programas de Trabalho e Ele-
mentos de Despesas constaráo nas respectivas notas de empenho, contrato ou documen-
to equivalente, observada as conüções estabelecidas neste edital e ao que d.ispõe o artigo
62, da I'ei Federal n'8.666/93 e alterações.

clÁusur,a sExrA - DA FISCALI z ç,lo: cabe ao contratatrte, a seu critério e através
da secretaria Municipal de Finanças, exercer ampra, irrestrita e permanente Íiscalização
de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, o contratado declara aceitar,

Rua São Paulo,964 Cenrro CEp: 79170-OO0
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integralmente, todos os métodos e processos de inspeçáo, verifr.cação e controle a serem
adotados pelo Contratante.

PAR(GRá,FO ÚftfCO - O Cotrtratado permitirá e oferecerá condições para a mais am-
pla e completa fiscalizaçáo, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações,
propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigên-
cias apresentadas pela fi scalização.

cLÁUsuLA SÉTIMA - DAs oBRrcAçóFs Do CoNTR.ATADo: Constituem obrigações
do Coatratado, além das demais previstas Íreste Contrato ou dele decorrentes:

I - Fornecimento dos produtos objeto deste Contrato, no prazo proposto, mediante Re-
quisição de Compra, e em conformidade com as especificaçôes exigidas no Edital e da
Ata de Registro de Preços;
rI - Manter, durante a execuçáo do contrato, todas as condições de habilitação e qualifi-
cação exigidas na licitação que deu origem a este ajuste;
rII - Assumir, com exclusiüdade, todos os encargos, impostos e taxas que forem deüdos
em decorrência do objeto deste contrato, bem como as contribuições deüdas à preúdên-
cia Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acid.entes de trabalho, trânsito,
e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado;
lv - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabiüdades pela idoneidade e pelo
comportaÍnento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer
prejuízos que seja:rr causados ao Cortratante ou a terceiros;
v - Apresentar, quando solicitado pelo contratante, a comprovação de estarem sendo
satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, preüdenciários e fiscais;
VI - Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos d.ecor-
rentes de sua demora ou de sua omissão, na conduçáo do objeto deste instrumento sob
a sua responsabiüdade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato;
vlr - Respons4fuilizsl'-ss por quaisquer ônus decorrentes de omissÕes ou erros na elabo-
ração de esümativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de
descontos paÍa o Coatrata[te;
vIrI - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
frzerern, no objeto, atê 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
f,l( - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspond.en-
tes, juntando cópia da solicitação de entrega (requisição);
X - Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertiÍrentes e res-
ponsabi-lizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infraçóes a que houver d.ado causa;
xr - Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.
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CLriusuLA oITAvA - DA§ oBRrcAçÕES DO CoNTRÂTATITE: constituem obrigações
do Coatratarte:

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o Contratado;
rr - Fornecer e colocar à disposiçáo do contratado todos os elementos e informações que
se fizerem necessários aos materiais:
II - Proporcionar condições para a boa consecuçáo do objeto deste Contrato;
IV - Notificar, formal e tempestivamente o Contratado sobre irregularidades observadas
no cumprimento deste Contrato;
v - Notificar o contratado, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e
quaisquer débitos de sua responsabilidade;
VI - Fiscalizar o presente Contrato através do Orgáo competente;

CLÁUSu,Â NoNÂ - Do LocAL DE ENTRTGA, Do ACEITE, E RECEBTMENTo Dos
PRODUTOS: os produtos devem ser entregues até 3 (três) dias úteis, após a solicitaçáo
da Prefeitura Municipal de Sidrolândia e suas Secretarias, mediante requisição expedida
pelo contratante, respeitaldo-se o ümite da quantidade soücitada. os produtos devem
estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o
trarrsporte.

§ 1' 'A contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este contrato, con-
forme os quantitativos e especificações descritas na proposta, send.o de sua inteira res-
ponsabilidade a substituição uma vez que náo esteja em conformidade com as referidas
especiÍicações.

§ 2'- o recebimento dos produtos se efetivará em conformidade com o art. 76 da Lei Fe-
deral n'. 8.666 /93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável
pelo Órgáo competente, após a verificaçáo da qualidade, quantidade, características e
especiÍicação do produto.

§ 3" ' Recebido os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utiü-
zaçáo normal, üer a se constatar fatos supervenientes que o torne incompatÍvel com as
especificações, proceder-se-á a subsütuiçáo, no ptazo máximo de 03 (três) dias úteis con-
tado da comunicaçâo da irregularidade pelo Orgão.

§ 4" - serão recusados os produtos que náo atenderem às especiÍicações constantes no
Pregão Presen cí,d n" o74/2o18 e/ou que não estejam adequados para uso, devendo a
contratada proceder à substituição na forma dos s§ r" e 2" desta cráusula, no prazo má-
ximo de 03 (três) dias úteis, contad.o da comunicação.
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§ 5" - Os produtos, objeto deste contrato devem-se fazer acompanhados da Nota Fis-
cal/Fatura discriminativa para a efetivaçáo do seu fomecimento.

§ 6" - Relativamente ao disposto na presente cláusula, apücam-se, subsidiariamente, as
disposições da Lei Federal t" a.O78/90 - Código de Defesa do Consumidor.

cl"/iusul,A DÉcnÍA - DAs SANçÕES ADMIMSTRATIVAS: Nos termos do art. 86 da
Lei Federal n" 8.666/93, fica estipulado o percentual de O,5% (meio por cento) sobre o
valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustiÍicado do forneci-
mento do objeto deste Contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor tota.l do con-
trato.

PÂRÁGRÂtr.O ÚfVfCO - Pela inexecuçáo tota-l ou parcial das obrigaçóes assumidas, ga-
rantidas a préüa defesa, a Administraçáo poderá aplicar o Contratado as seguintes san-
ções:

I - Advertência por escrito, quando o Coatratado praticar irregularidades de pequena
monta;
II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o va-lor total do contrato, no caso de inexecução
total, recolhida io prazo de 15 fquinze) dias corridos contados da comunicaçáo oficial;
III - Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens ante-
riores, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do fornecimento,
acumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso;
[v - Quaisquer multas aplicadas deveráo ser recolhidas junto ao orgão competente no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçáo oficia1, podendo, ainda,
ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente a critério do coatratante.

cLÁusul"a DÉcIuÂ pRr![ErRÂ - DA RtsclsÃo: A rescisáo do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrita da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a )(II e XVII do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93;

rI - amigável, por acordo entre as partes, reduáda a termo no processo da licitaçáo, des-
de que haja conveniência para a Administraçáo.

III - judicial, nos termos da legislação.
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§ 1" - O Contratado reconhece os direitos da Administraçáo, em caso de rescisáo admi-
nistrativa prevista no at. 77 da Lei Federal n" 8.666 /93.

§ 2" - A rescisáo administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.

CL{USITLA DÉCmA SEIGIINDA - Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direi-
tos ünculados ao Edital do Pregão Presencial f O74l2OLA - Registro de Preços.

CLÁUSITLA DÉiCMÂ TERCEIRA - Aos casos omissos neste instÍumento, por ocasião da
execução do objeto, seráo aplicáveis a kgislação perLinente a espécie, nos termos do in-
ciso XII do Art. 55 da Lei n'. 8.666/93, em sua atual redaçáo.

clÁusulÁ DÉCIMA QUARTA - DAs ÂLTERÂçôns: O presente Contrato poderá ser
alterado, nos casos preüstos na legislação pertinente, para ajuste de condiçôes
supervenientes que impliquem em modificaçÕes.

PÁRÁGRAFO ÚnfCO - Qualquer alteraçáo nas condições ora estipuladas neste Contrato
deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes Ie-
gais das partes.

cLÁUsuLA DÉcIMÂ QIIINTA - DA pUBLIcÂçÁo Do CoNTRATo: Dentro do pÍazo Íe-
gulamentar, o Contrataate proüdenciaÍá a publicaçáo em resumo do presente contrato,
na imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA DÉ.cIl[A SE:rTA - FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca de
Sidrolândia/MS, excluido qualquer outro.

E, para firneza e validade do que aqui ficou estipulado frr-
m.rm o presente termo, com 02 (duas) cópias de igual teor.

Sidrolâadia -MS, _ de _ de _.

Marcelo de Araújo Ascoll
Prefeito Muníclpal

CONTRATADA
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