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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÁNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNIWMF: 03.501.574/0001-31 
EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 038/2019 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4764/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO 222/2019  
MENOR PREÇO POR ITEM 

RECIBO DE EDITAL 

OBJETO: Registro de pregos para eventual aquisição de material de consumo para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo periodo de 12 (doze) meses após 

a publicação do extrato da ata na imprensa oficial conforme especificações e condições 

Ilestabelecidas no Edital e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente processo 

licitatório. 

A Empresa , inscrita no CNPJ sob n.° 

, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de 

qualquer alteração pelo telefone n°: e  e-mail:  

Local e data: 

Nome legível:  

Nome do Representante Legal e Carimbo da Empresa 

Data e horário da Entrega dos Envelopes: 10/ 09/2019, 08:00hs 

Local da Entrega dos Envelopes: 
Setor de Licitações (sala de reuniões) Prefeitura de Sidrolfindia-MS 
Rua  Sao  Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000. 

Senhor Licitante, 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitações, por meio do  e-mail  
licitacaopmsidrolandigmail.com  

Rua São Paulo, 964— Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.17 rolândia — MS. 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 038/2019 - REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 4764/2019  

PROCESSO LICITATÓRIO 222/2019  

O município de Sidrolândia-MS, por meio do(a) Pregoeiro(a), designado(a) pela PORTARIA n° 
299/2019, de 28 de maio de 2018, torna público que na data e horário abaixo indicados, fará 
realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tendo como critério de 
julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com o Inciso II e  III  do  art.  3° do 
Decreto Federal n° 7.892/13, que  sera  regida pela Lei n.° 10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal 
8.538/2015, Lei Complementar Federal n° 123/06, Lei Complementar Federal 147/2014, e suas 

...nalterações, Decreto municipal 100/2013, Decreto Municipal 101/2013 e subsidiariamente, pela 
',Lei N.° 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores, visando o Registro de Preços para 

eventual aquisição de material de consumo em atendimento as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, conforme descrito no Anexo I deste edital. 

Este edital possui itens exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte nos termos do artigo 48 da Lei Complementar 123/06, onde serão priorizadas as licitantes 
sediadas no município Sidrolândia-MS, conforme parágrafo 3° do  art.  48 da  LC  n° 123/2006 e 
itens de participação geral, conforme indicativo no termo de referência, anexo I deste edital.  

A definição da localidade objetiva a promoção do desenvolvimento econômico e social, bem como 
a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica nos termos 
do  art.  47 da  LC  n° 123 de 14/12/06. 

DATA DE ABERTURA: 10 de Setembro de 2019 - (terça-feira) 

HORÁRIO: 08:00 horas (horário local) 

• LOCAL: Sidrolândia - MS 

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos envelopes 
referentes a este Pregão serão realizados no mesmo local e horário, no primeiro dia útil de 
expediente. 

I - DO OBJETO 

1.1. REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de material de consumo para atender a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 12 (doze) meses após a publicação do 
extrato, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, os quais 
passam a fazer parte do presente processo licitatório. 

1.2. As quantidades constantes do Termo de Referência (Anexo I) são estimativas de consumo, 
não se obrigando a Administração à aquisição total. 
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II- DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma presencial ou via internet, no endereço 
eletrônico licitacaopmsidrolandia@gmail.com. 

2.2. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre 
a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

2.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para 
realização do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme 
previsto no § 4°, do  Art.  21 da Lei n° 8.666/93. 

.2.4. 0(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá(ão) ser 
enviado(s) ao Pregoeiro, até 03  (tits)  dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão 
pública, via internet, no seguinte endereço eletrônico: licitacaopmsidrolandia@grnail.com.  

III  - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o deste Pregão; 

b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 

c) comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital. 

3.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

• a) empresas suspensas de participar de licitação realizada pelo município; 

b) empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

c) aqueles abrangidos por força do  art.  90  da Lei n° 8.666/93; 

3.3 - As empresas que desejarem participar deste Pregão para Registrar Prego deverão no dia, 
hora e local estabelecidos neste edital, proceder ao credenciamento, entregar ao Pregoeiro os 
envelopes separados e lacrados, respectivamente, a PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO. 

3.4 - Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem com os 
requisitos de habilitação, como condição para a participação na presente licitação, conforme 
disposto no inciso VII do  art.  40  da Lei n° 10.520/2002. (A referida declaração deverá ser 
apresentada juntamente com o documento de credenciamento). 

IV - DO CREDENCIAMENTO 
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4.1. 0 credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem ofertar lances 
neste Pregão. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de pregos, de declarar a intenção 
de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a reunido de abertura dos envelopes 
"Proposta" e "Documentação" relativos a este Pregão, ficando mantido o prego apresentado na 
sua proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor prego. 

4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) tratando-se de remesentante legal, o estatuto social ou contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou requerimento do 
Microempreendedor Individual, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos • e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 
desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga. 

c) 0 representante legal e/ou procurador deverão apresentar cópia do documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

d) Formulário de Credenciamento (Anexo  III).  

e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VI). 

f) Declaração de enquadramento como ME ou EPP (Anexo VII). 

4.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

• V - DO PROCEDIMENTO 

5.1. No dia, horário e local estabelecidos no preambulo deste edital, serão realizados pelo 
Pregoeiro, em sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos 
envelopes "Proposta" e "Documentação", correspondentes a este Pregão, conforme disposto na 
Lei n° 10.520/2002, aplicando-se a estas, subsidiariamente, a Lei n° 8.666/1993. 

5.1.1. Os 02 (dois) envelopes lacrados deverão conter na parte externa, além da identificação do 
licitante, com razão social, endereço, telefone e fax, os dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROL -ANDIA 
PREGÃO N° 038/2019 
Data e hora da abertura: 
Razão Social: 
Endereço completo da licitante e CNPJ e telefone 
(os Envelopes deverão conter todas as especificações acima) 
ENVELOPE n° 01 - PROPOSTA DE PREÇOS  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 
PREGÃO N° 038/2019 
Data e hora da abertura: 
Razão Social: 
Endereço completo da licitante e CNPJ e telefone 
(os Envelopes deverão conter todas as especificações acima) 
ENVELOPE n° 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

5.2. Não  sera  aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, ou que 
trocar o conteúdo dos envelopes, a não ser como ouvinte. 

5.3. Aberta a sessão, o representante legal da licitante devera credenciar-se perante o 
AL  Pregoeiro, comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de todos 
Illros demais atos relativos a este Pregão. 

5.4. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante 
devidamente credenciado. 

5.5. Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação (Anexo IV) fora do envelope de 
habilitação; 

5.6. Declaração de Elaboração Independe de Proposta (Anexo VI) fora do envelope de 
habilitação; 

5.7. Certidão ou a Declaração da licitante de que está enquadrada como Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Porte - EPP, assinada pelo representante legal da empresa licitante, em 
separado (fora do envelope de habilitação), (Anexo VII)  

di  5 . 8 Em seguida, proceder-se-d, à abertura dos envelopes "Proposta" e aos demais 
w' procedimentos abaixo relacionados: 

a - rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e 
exigências deste edital; 

b - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor prego; ou 

c - seleção das melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, quaisquer que sejam 
os preços ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços 
nas condições definidas no subitem anterior; 

d - colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 

e - inicio da etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo 
sucessivo, em valores distintos e decrescentes; 

f - Uma vez iniciada a abertura do envelope "Proposta", não serão permitidas quaisquer 
retificações que possam influir no resultado final deste Pregão, ressalvadas apenas aquelas 
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela 
Equipe de Pregão. 
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5.9. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a 
partir da licitante detentora da proposta de maior prego e as demais, em ordem decrescente de 
pregos ofertados. 

I- Para os itens exclusivos para Microempreendedores Individuais - MEI, Microempresas - 
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP:  

5.10. Após encerramento da fase de lance e nova classificação das propostas o pregoeiro 
verificará se a empresa detentora do melhor lance é sediada no município de Sidrolândia-MS. 
Em caso positivo, o procedimento licitatório avançará para etapa seguinte. 

5.11 Caso o lance vencedor tenha sido ofertado por empresa não sediada no município de 
Sidrolândia-MS, o pregoeiro verificará se existem empresas sediadas localmente dentro do limite 
de até 10% da proposta válida classificada em primeiro lugar. 

5.11.1 Em caso positivo o pregoeiro justificará na ata a aplicação do paragrafo 3° do  art.  48 da 
Lei Complementar n° 123/2006, a declarará o lance vencedor da etapa de lance a empresa local 
mais bem classificada, desde que o valor não seja superior em até 10% da melhor proposta 
válida. 

H- Para os itens de Participação Geral: 

5.12. Compreende-se como itens de participação geral, aqueles que ultrapassarem R$ 80 mil e 
aqueles que a administração pública identificar que não trazem vantajosidade econômica para a 
administração. 

Ai  5.13. A distinção dos itens está expressa no Anexo I deste edital, denominado de termo de 
referência. 

5.14. No mercado geral será assegurado aos Microempreendedores Individuais - MEI, 
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, o disposto no  art.  44 da Lei 
Complementar no 123/2006. Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
Microempreendedores Individuais - MEI, Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - 
EPP e houver proposta apresentada por esse segmento igual ou  at  5% (cinco por cento) superior 
á melhor proposta, proceder-se-ai da seguinte forma: 

5.14.1. 0 Microempreendedores Individuais - MEI, Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno 
Porte - EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados a partir da 
convocação do pregoeiro, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira 
colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, aceita a amostra (quando 
houver) e tendo compatibilidade do preço em relação ao valor estimado, será adjudicado em seu 
favor o objeto deste Pregão; 
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5.14.2. Não sendo ofertado novo lance pelo Microempreendedores Individuais - MEI, 
Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada, na forma do 
subitem anterior, o pregoeiro convocará as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

5.14.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelos Microempreendedores 
Individuais - MEI, Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP que se encontrem no 
intervalo estabelecido nesta condição, o pregoeiro fará um sorteio, definindo e convocando o 
vencedor para o encaminhamento da oferta final do desempate. 

Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
Irdecorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

5.16. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 
ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de 
ordenação das propostas. 

5.17. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e 
"Documentação" em um único momento, em face do exame da proposta/documentação com 
os requisitos do edital, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluidos e/ou surgirem 
dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a 
continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

5.18. A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior, somente dar-se-d, em qualquer 
hipótese, após a etapa competitiva de lances verbais.  

Aft  5.19. Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, pelo Pregoeiro e pelos representantes 

legais das licitantes presentes, ficarão obrigatoriamente em poder do Pregoeiro e sob sua 
guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

5.20. Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser 
feita, no ato da reunido, pelos representantes legais das licitantes presentes. 

5.21. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, 
pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes 
sessão deste Pregão. 

5.22. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação" não 

caberá desclassificação das licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão 

de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

5.23. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
"Documentação", ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com 
irregularidades, salvo aquela permitida, temporariamente, para Microempresa e Empresa de 
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Pequeno, será inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couberem, as penalidades 
previstas neste Pregão e demais cominagões legais. 

5.24. E facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta/ documentação. 

5.25. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

5.26. A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 

*a) se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 
registrada em ata durante o transcurso da sessão do Pregão; ou 

b) após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu 
resultado. 

5.27. A abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação"  sera  realizada sempre em sessão 
pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunido, que deverá 
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, e pelos membros da equipe 
de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação as 
propostas ou à documentação. 

5.28. Os envelopes "Documentação"  não abertos ficarão à disposição das licitantes pelo período 
de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar 
para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, denegados os 
recursos interpostos), após o que serão destruidos pelo Pregoeiro. 

VI- DA PROPOSTA 

6.1. No envelope deverá conter a palavra "PROPOSTA", número deste Pregão, dia e hora de sua 
abertura. A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da empresa sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo 
seu representante legal, nome do proponente, número do CNPJ da empresa, endereço, número 
da conta bancária, agência e nome do banco. 

6.2. 0 encaminhamento da proposta de preços implica no pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas neste Edital e seus anexos. 

6.3. A licitante deverá apresentar a proposta de pregos de forma detalhada, descrevendo os 
gêneros ofertados, indicando a marca, no que for aplicável, bem como os valores unitários e 
totais consignado em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, com no máximo 
duas casas decimais, bem como ser redigida em  lingua  portuguesa, sob pena de desclassificação 
de sua proposta. 
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6.4. No preço proposto, serão computadas todas as despesas para a execução do fornecimento, 
considerando a totalidade de custos e despesas do objeto da presente licitação, todos os custos 
diretos e indiretos, taxas, remunerações, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas 
extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do 
objeto desta licitação. 

6.5. 0 prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para 
sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta; 

6.6. No caso de omissão na proposta considerar-se-á que as suas especificações  sera()  as que 
constam do Anexo I; 

06.7. A empresa vencedora deverá apresentar no prazo máximo de 2 dias Úteis, proposta 
atualizada de acordo com o lance final oferecido. 

6.8. Prazo de validade dos produtos não poderá inferior a 06 (seis) meses da data de fabricação. 

VII - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. 0 pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM 
limitado a duas casas decimais, devendo ser levado em conta os preços efetivamente praticados 
no mercado e o critério de preferência aos Microempreendedores Individuais - MEI, 
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP sediadas no município de Sidrolândia-
M S. 

7.2. Após a análise e a aceitação da proposta ou quando for o caso, após negociação e decisão 
acerca do valor, o pregoeiro adjudicará o respectivo item à licitante vencedora. 

11, 7.3. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser aceita ou se a licitante 
vencedora desatender as exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital. 

7.4. Ocorrendo a hipótese anterior, o pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante, no sentido 
de se obter um preço menor. 

7.5. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou 
subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todas as 
concorrentes. 

7.6. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) se enquadrem nas situações previstas no artigo 48 da Lei n° 8.666/93; 

b) apresentarem valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou com c o de valor zero; 
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c) forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos, bem como as que 
se oponham a qualquer dispositivo legal vigente. 

7.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, com 
a participação de todas as licitantes. 

7.8. Não sendo declarada vencedor Microempreendedor Individual - MEI, Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Porte - EPP, levando-se em consideração a prioridade MEI, ME e EPP 
sediadas no município Sidrolfindia-MS, será analisada a documentação das licitantes 
remanescentes, na ordem classificatória da fase de lances. 

S
7.8.1. Sendo aceitável a proposta de menor prego,  sera  aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante remanescente que a tiver formulado, para confirmação 
das suas condições de habilitação exigidas no item VIII deste edital. 

7.8.2. 0 Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela 
primeira classificada remanescente, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo 
motivadamente a respeito. 

7.8.3. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante 
remanescente vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação. 

7.8.4. Caso a licitante vencedora desatenda as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará 
as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando, conforme o caso, a aceitabilidade 
da proposta ou o atendimento as exigências de habilitação, até que uma licitante cumpra as 
condições fixadas neste edital, sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o 
desinteresse das demais licitantes na interposição dos recursos. 

• VIII - DA HABILITAÇÃO 

8.1. A licitante interessada em participar deste Pregão deverá apresentar os seguintes 
Documentos: 

a) Relativos à Habilitação Jurídica: 

a.1) registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

a.2) ato constitutivo, ou requerimento de Microempreendedor Individual, ou estatuto ou 
contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 

a.3) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; ou 

a.4) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Orgdo 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

0 
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b) Relativos à Rezularidade Fiscal e Trabalhista: 

b.1) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b.2) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou 
sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

b.3) prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da Unido. 

b.4) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio do licitante. 

b.5) Certidão Negativa de Débito junto ao Município. 

b.6) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) - INSS e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei. 

b.7) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT. 

b.8) Alvará de Localização e Funcionamento ou Alvará de Licença e Funcionamento, 
expedida pelo órgão competente da esfera Estadual ou Municipal da sede da licitante, para 
exercer atividade pertinente com o objeto licitado, que esteja dentro do prazo de validade. 

cl Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

Devendo vir acompanhadas de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário 

do qual foi extraído, contendo o número de registro da Junta Comercial, bem como a 

identificação da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do contabilista 

responsável pela escrituração. 

a.1) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima, 

admitir-se-á a apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de 

cópia da respectiva publicação em Diário Oficial. 

a.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência devem cumprir a 

exigência contida no inciso I, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do ultimo 

Balanço Patrimonial levantado. 
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a.3) Somente serão válidos o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício financeiro. 

a.4) Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as Demonstrações Contábeis, 

as informações prestadas à Receita Federal. 

b.) Índice de Solvência, calculado em documento anexo ao balanço patrimonial, devendo 

ser obrigatoriamente assinado pelo contabilista responsável.  

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

• b.2) Solvência Geral  (SG)  

Onde: 

1.  SG  = Ativo Total > 1 

2. Passivo Circulante + Passivo Exigível d.  Longo Prazo 

b.3) Estarão habilitadas neste item somente as empresas que apresentarem resultado maior a 

1 (um) no indice(SG). 

c.1) certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica. 

dl Relativos à Oualificacão Técnica:  

d.1) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

1110:1eclarando que a licitante forneceu ou está fornecendo satisfatoriamente produtos pertinentes e 
compatíveis ao objeto desta licitação, devendo informar o nivel de satisfação com a execução dos 
mesmos. 

Obs: 0 atestado deverá identificar o produto que se pretende vender, sob pena de não 
atendiemento ao item d) qualificação técnica deste edital. 

d.2) Para atender o disposto acima é necessário que o Atestado permita a identificação da pessoa 
que o está emitindo, portanto, deverá ser apresentado em papel timbrado do emitente ou conter 
razão social, CNPJ, endereço, telefone e com identificação do signatário e assinatura do 
responsável legal; 

d.3) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados 
aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente; 

a) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente ou que tenham 
pelo menos uma mesma pessoa fisica ou jurídica que seja sócio da empresa proponente. 
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d.4) Apresentar, preferencialmente, somente os atestados necessários e suficientes para a 

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

e) Cumprimento de requisitos constitucionais: 

e.1) declaração (modelo anexo V) 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, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do  art.  7° da Constituição Federal de 1988 (Lei n° 9.854/99). 

8.2. Somente serão examinados os documentos de habilitação da licitante que tenha ofertado a 
akproposta de MENOR PREÇO, limitado a duas casas decimais ao final dos lances, ou daquelas 
Wque lhe sucederem nessa ordem. 

8.3. Os documentos necessários referidos no item 8.1 poderão ser apresentados em original ou 

por cópias autenticadas por cartório competente ou por membro da Equipe de Pregão. 

8.3.1 - Os documentos poderão ser autenticados pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio até as 
11:00 horas do dia anterior à data da licitação. 

8.4. Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade neles consignado. 

8.4.1. Não havendo referência quanto ao prazo de validade dos documentos, serão eles 
considerados válidos por 60 (sessenta) dias contados da data de expedição. 

8.5. Da habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte que forem declaradas 
vencedoras nesta licitação, de acordo com a Lei Complementar 123/06: 

8.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, após a etapa de lances, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação 
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

8.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL E 
TRABALHISTA, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame na sessão do pregão. 

Após, o Pregoeiro dará ciência aos licitantes dessa decisão e intimará o licitante declarado 
vencedor para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
dessa declaração, ou após o julgamento de eventuais recursos, prorrogáveis por igual período, à 
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação. 

8.5.3. Após a intimação referida no subitem acima, será imediatamente oportunizada a 
possibilidade de interposição de recurso, encerrada a sessão e extraída a ata correspondente. 

8.5.4. A não-regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no  art.  81 da 
Lei no 8.666/93 e  art.  7° da Lei n° 10.520/02, sendo facultado A. Administração convocar os 
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licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos e condições previstos. 

8.6. Declaração, de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do anexo IV, a 
qual deverá ser apresentada quando do Credenciamento dos Licitantes. 

8.7. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Instrução Normativa n° 
02/2009 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Anexo VI); a qual deverá ser apresentada quando do Credenciamento dos 
Licitantes. 

8.8. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,  

Ask  expedida pela Junta Comercial nos termos do  art.  8°, da Instrução Normativa n° 103, de 30 de 

Vabril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC ou mediante modelo 
de declaração constante do Anexo VII, devendo, seja "certidão" ou "declaração" ser apresentado 
quando do Credenciamento dos Licitantes. 

8.9. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

IX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Quando a licitante detentora do lance mais vantajoso não comprovar seus requisitos de 
habilitação, tiver sua amostra rejeitada, houver erro na aceitação do prego, ou não assinar a Ata; 

9.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que levem A. anulação de atos anteriores a 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública; 

9.2. Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão 

reaberta; 

9.3. A licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, será convocada tendo 
por base o próprio prego que ofereceu na sessão de lances, para a negociação; 

9.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo 
recursal, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital; 

9.5. A convocação poderá ser de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, 
deverá manifestar imediata e motivadamente sua intenção com a síntese das suas razões, sendo 
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação por escrito das razões do recurso. 
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Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número 
de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente. 

10.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de 
subsidiar a preparação de recursos e de contrarrazôes. 

10.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, 
o prazo para recurso será suspenso. 

10.4. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso, 
ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

• 10.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou subscritos 
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. 

10.6. 0 acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de 
aproveitamento. 

10.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao tomarem 
forma de processo por meio encaminhamento de  e-mail  para o endereço eletrônico 
licitacaopmsidrolandia@gmail.com, no prazo previsto no item 10.1 desse edital. 

10.8 0 descumprimento do item 10.7 desse edital implicará na preclusdo do direito de 
interposição do recurso. 

10.9. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, será submetida 
ak  apreciação da Autoridade Competente e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento 
glir aos interessados. 

10.10. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem 
da nova decisão proferida. 

10.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

XI- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

11.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na hipótese de 
inexistência de recursos. Após a adjudicação o processo será encaminhado, devidamente 
instruido, à autoridade competente para homologação. 

11.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
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XII - DOS PREÇOS 

12.1. A licitante deverá indicar o prego da proposta devendo já estar inclusos os impostos, 
seguros e garantia, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 

12.2. Somente será aceita cotação em moeda nacional, em algarismos e, também por extenso, 
prevalecendo este último em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos 
centavos. 

12.3. Os pregos dos materiais deverão estar de acordo com praticadas no mercado, conforme 
levantamento no presente procedimento. . XIII - DOS PRAZOS 
13.1. A proposta deverá ter validade  minima  de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista 
para recebimento e abertura dos envelopes "Proposta". 

13.2. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente 
indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

13.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do município, este 
poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

13.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes 
"Proposta", sem a solicitação ou a convocação, ficam as concorrentes liberadas dos 
compromissos assumidos. 

XIV - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

41)  14.1. A CONTRATANTE obrigar-se a: 

14.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos neste Edital. 

14.1.2. Notificar, por escrito, a Empresa Fornecedora quaisquer irregularidades encontradas na 
entrega dos produtos. 

14.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Empresa 
Fornecedora. 

14.1.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e 
contratuais. 

14.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e pregos ajustados. 

14.1.6. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais através de servidor ou comissão 
designada. 
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14.2. Além das obrigações resultantes da observância do Anexo I deste edital, da Lei n° 

10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA obrigar-se a: 

14.2.1. Entregar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no Termo de Referência (Anexo 
I), bem como obedecidos todas as exigências deste Edital. 

14.2.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 
pela Contratada. 

14.2.3. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a este órgão e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 

014.2.4. Fornecer o objeto, no prazo estipulado no certame, após emissão de Empenho. 

14.2.5. Entregar à Secretaria de Assistência Social a(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao 
fornecimento efetuado em conformidade com o que foi solicitado. 

14.2.6. Substituir os produtos que estiverem avariados ou fora do que foi solicitado/especificado 
em no máximo 24 (vinte e quatro) horas. 

14.2.7. Na (s) nota (s) fiscal (is) deverá (ao) estar constando o produto, quantidade, valor unitário 
e valor geral. 

14.2.8. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas do objeto 
deste edital. 

XV - DO RECEBIMENTO E DO PRAZO DE ENTREGA 

• 15.1. Os produtos serão entregues em conformidade com o descrito no Termo de Referência 
(Anexo I). 

15.2. Os produtos deverão ser entregues em até 03 (dias) úteis após a manifestação, por meio da 
ordem de fornecimento do órgão participante desse edital. 

15.3. Caso a Contratada não entregue os produtos no prazo fixado, a mesma deverá informar ao 
Contratante em até 12:00hs (doze) horas de antecedência, além de informar o motivo da 
prorrogação, contendo as alegações e a provável data de entrega, devendo esta não ser superior 
a 48:00hs (quarenta e oito) horas, após este prazo a Contratante poderá determinar o 
cancelamento do contrato e sujeitar a empresa às penalidades e sanções previstas na Lei 
8.666/93 e alterações. 

15.4. 0 recebimento será feito de forma provisória para verificação da conformidade dos produtos 
entregues com as especificações do objeto licitado, a qual será realizada no máximo de 24:00hs 
(vinte e quatro) horas. 
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15.5. 0 recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da qualidade e quantidade dos 
produtos e consequente aceitação, no prazo máximo de 36:00hs (trinta e seis) horas após a 
aceitação provisória. Este se dará após ser verificado que todos os materiais estão de acordo com 
o que foi solicitado, com a nota fiscal sendo atestada pelo setor competente. 

15.6. Caso algum produto esteja em desacordo ao que foi solicitado o prazo de recebimento será 
interrompido e o pagamento suspenso até que seja sanada a situação, tendo a Contratada o 
prazo máximo de 12:00hs (doze) horas para substituição do(s) produto(s) com problemas. 

15.7. 0 local da entrega 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, 

Aksempre dentro do Município de Sidrolândia /MS. 

11. 

XVI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 No caso de inadimplemento ou negligência na execução do Contrato, a CONTRATADA 
sujeitar-se-d, sem prejuízo de outros mecanismos legais cabíveis, às sanções previstas nos 
artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93. 

16.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no cadastro de fornecedores do 
município. 

16.3. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são 
inerentes. 

XVII - DA REVOGAÇÃO 

• 17.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

17.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

XVIII - DA ANULAÇÃO 

18.1. A Administração, de oficio ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento 
quando eivado de vicio insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 
Administração. 
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18.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade 
dos atos que diretamente dependam ou se trate de consequência do ato anulado. 

18.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

18.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos 
jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 

18.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
Anipelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos 
Wregularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 

responsabilidade de quem lhe deu causa. 

18.7. Nenhum ato  sera  declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público 
ou aos demais interessados. 

XIX - DO PAGAMENTO 

19.1. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante depósito na conta 
corrente do Fornecedor, no prazo de até 10 (dez) dias após entrega do material no local definido 
no Termo de Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo, 
2 (duas) vias, de acordo com a ordem de fornecimento, a qual  sera  conferida e atestada pelo 
servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no  art.  5° da Lei 
8.666/93, e desde que não ocorra fato impeditivo provocado pela Contratada. 

Am  19.2. Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos pregos ou correção monetária. 

19.3. No momento da liquidação da despesa, o Fornecedor devera comprovar perante a 
CONTRATANTE por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas 
obrigações tributárias, previdencidrias e trabalhistas. 

XX - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. Homologada a licitação, o registro de preços  sera  formalizado por meio da Ata de Registro 
de Preços na forma da minuta constante do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital, 
com o objetivo de registrar formalmente proposta de pregos para futuros fornecimentos dos 
produtos objeto deste Pregão, sem obrigar que sejam efetivadas pela Administração as aquisições 
que dele poderão advir. 

20.2. A Ata de Registro de Pregos estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a 
seus demais Anexos em todas as suas cláusulas e, as Propostas recebidas e homologadas por 
ocasião da sessão pública do certame, independentemente de transcrição, bem como obedecerd, 
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na integra, à Lei Federal n°10.520/2002 e Lei 8.666/93 e a toda a legislação pertinente. 

DO ORGA0 GERENCIADOR 

20.3. 0 órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste 
certame e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente  sera  a Prefeitura Municipal 
de Sidrolândia-MS. 

20.4. Não  sera()  permitidas adesões à Ata de Registro de Pregos. 

XXI - DA FORMALIZAÇÃO 

.21.1. Homologada a licitação,  sera  formalizada a Ata de Registro de Pregos com os fornecedores 
melhores classificados para cada item e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 
fornecer pelo prego do primeiro, em número necessário para completar o quantitativo total 
estimado no Edital, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos, conforme 
prevê o  art.  11 do Decreto n° 7.892/2013. 

21.2. 0 setor de Licitações da prefeitura de Sidrolándia-MS, convocará formalmente o fornecedor, 
com antecedência  minima  de 3 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunido 
e assinatura da Ata de Registro de Pregos. 

20.7. 0 prego registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão 
oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços. 

20.8. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste 

• Edital, o pregoeiro registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o prego do 
vencedor da licitação. 

XXII - DA VIGÊNCIA 

22.1. A Ata de Registro de Pregos terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos 
requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital, 
independentemente de transcrição, computadas eventuais prorrogações conforme estabelecido 
pelo  art.  12, caput, do Decreto 7.892/2013 e suas alterações e  art.  15, § 30 ,  III,  da Lei 8.666/93. 

XXIII - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 

23.1. Durante a vigência da ata, os pregos registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista no  art.  65 da Lei n.° 
8.666 / 93 ou ainda, quando os pregos praticados no mercado sofrerem redução ou tornarem-se 
superior aos registrados, nos termos do artigos 18 e 19, do Decreto 7.892/2013 e seus 
respectivos parágrafos, ficando estabelecido o reajuste anual com base no Índice Nacional de 
Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) calculado pelo IBGE. 

Rua São Paulo, 964 — Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.170 — MS. 



PÁGINA:  3 4  

ASS:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÁNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CN Pi/MF: 03.501.574/0001-31 

23.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do 
registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores 
registrados serão convocados pela Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS para alteração, por 
aditamento, dos valores registrados na Ata, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e 
nas especificações indicadas na Proposta; 

23.3. Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
prego praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

23.4. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 

11, 2 3 . 4 . 1 . Frustrada a negociação, o fornecedor  sera  liberado do compromisso assumido; e 

23.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

23.4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

23.4.4. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer 
antes do pedido de fornecimento; e, 

23.4.5. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

23.4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
ik  Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
11. vantajosa. 

23.4.7. As alterações decorrentes da revisão dos pregos serão publicadas no Diário Oficial. 

XXIV - DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

24.1. A Ata de Registro de Pregos devera ser cancelada: 

a) automaticamente, por decurso de prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados; ou 

c) pelo Órgão Gerenciador, quando caracterizado o interesse público. 

24.2. 0 fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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a) A pedido, quando: 

1 - comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 

2 - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. 

b) Pela Administração, unilateralmente, quando: 

O  
1 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 
no mercado; 

2 - perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento 
licitatório; 

3 - por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado; 

4 - o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

5 - o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de 
compra decorrentes da Ata de Registro de Pregos; e 

6 - caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes. 

24.3. 0 cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo 

I
processo administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que 
deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro, procedendo-se 
posterior publicação do Ato no Diário Oficial. 

XXV - DO FORO 

25.1. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Sidrolândia-MS, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

XXVI- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

26.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, 
observado o disposto na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a serem assinadas pelo 
Pregoeiro e pelos licitantes presentes. 
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26.3. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 
própria ata. 

26.4. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 
propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem. 

26.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Lei 10.520/02 e 8.666/93. 

26.7. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

26.8. 0 pregoeiro, ou a autoridade superior, poderá promover diligências destinadas a elucidar 
ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para 
atendimento. 

26.9. Nenhuma indenização  sera  devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 

26.10. Integram o presente Edital: 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Modelo de proposta;  
ANEXO III  - Modelo de Credenciamento; 
ANEXO IV - Modelo de Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
ANEXO V - Declaração de Requisitos Constitucionais; 
ANEXO VI - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

igh ANEXO VII - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP; 
111,  ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Pregos. 

Local e data: Sidrolândia, 23 de Agosto de 2019. 

- • • • • A  
oe 

 

SILVA SANTOS 
lr 

 

SecretfiriLti • icipal de Fazenda, Tributação e 
Gestão estratégica 
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ANEXO I TERMO DE REPtRENCIA 

OBJETIVO: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo período de 12 (doze) meses após 

a publicação da ata na imprensa oficial conforme especificações e condições estabelecidas no 

Edital e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente processo licitatório. 

1) ITENS exclusivos para participação de MPE com prioridade para empresa local em até 10% 

N° Produto Unid. Quant. Preço  Unit.  Preço Total 
001  Body  pequeno 100% algodão; manga  

curta; 
UN  190 11,90 2.261,00 

02  Body  pequeno 100% algodão; manga  
longa; 

UN  190 14,49 2.753,00 

03 Mijdo 67% algodão + 37% poliamida  
sem pé; 

UN  190 8,20 1,558,00 

04 Macacão longo sem pé 100% algodão;  UN  190 30,00 5.700,00 

05 Pacotes de cueiro contendo 03  
unidades, peças flan.eladas de 90x70 
cm; 

UN  250 19,97 4.992,50 

06 Pacotes de fraldas contendo 05  
unidades duplas com tamanho 
superior a 60x60 cm 100%; 

UN  250 24,00 6.000,00 

07 
I 

Jogo de berço contendo 03 peças 100%  
algodão; 

UN  380 40,00 15.200,00 

08 Manta de microfibra para bebê  
medindo aproximadamente 1,20 x 
0,80 mts; 

UN  190 76,50 14.535,00 

09 Travesseiros para bebê antissufocante;  UN  190 4,85 921,50 

10 Banheiras para bebê cores variadas;  UN  190 27,25 5.177,50 

11 Álcool 70 de 50m1;  UN  190 2,70 513,00 

12 Hastes flexíveis com pontas de algodão 
com 75 und; 

CX 190 3,03 575,70 

13 Pacotes de gaze para curativos  
contendo 20 unidades; 

UN  380 2,80 1.064,00 
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14 Pomada para assaduras nistatina +  
oxido de zinco; 

UN  190 7,47 1.419,30 

15 Sabonetes em barra glicerinado neutro  
infantil; 

UN  190 2,74 520,60 

16 Toalhas para  bet* UN  190 24,00 4.560,00 

TOTAL R$ 67.751,20 

0,ocais de Entrega: Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Sidroldndia/ MS, de de 2019 

RENATO VA SANTOS 
Secretário Mun de Fazenda, Tributação e 

tão estratégica 
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ANEXO II DO PREGÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 38/2019 

PROCESSO N° 4764/2019 

MODELO DE PROPOSTA 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade / Estado: 

Fone: /  E-mail:  

À Equipe de Pregão: 

0Edital do Pregão Presencial SRP N°. 38/2019 

Senhor Pregoeiro, nossa proposta para cumprir o Objeto desta licitação nos termos estabelecidos 
no Edital e seus anexos é a seguinte: 

N° Produto Unid. Quant. Preço  Unit.  Preço Total MARCA 
01  Body  pequeno 100% algodão;  

manga curta; 
UN  190 

02  Body  pequeno 100% algodão;  
manga longa; 

UN  190 

03 MO° 67% algodão + 37%  
poliamida sem pé; 

UN  190 

04 Macacão longo sem pé 100%  
algodão; 

UN  190 

05 Pacotes de cueiro contendo 03  
unidades, peças flaneladas de 
90x70 cm; 

UN  250 

06 Pacotes de fraldas contendo  
05 unidades duplas com 
tamanho superior a 60x60 cm 
100%; 

UN  250 

07 Jogo de berço contendo 03  
peças 100% algodão; 

UN  380 

08 Manta de microfibra para bebê  
medindo aproximadamente 
1,20 x 0,80 mts; 

UN  190 

09 Travesseiros para bebé.  
antissufocante; 

UN  190 

10 Banheiras para bebê cores  
variadas; 

UN  190 
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11 Álcool 70 de 50m1;  UN  190 

12 Hastes flexíveis com pontas de 
algodão com 75 und; 

CX 190 

13 Pacotes de gaze para curativos  
contendo 20 unidades; 

UN  380 

14 Pomada para assaduras  
nistatina+ óxido de zinco; 

UN  190 

15 Sabonetes em barra  
glicerinado neutro infantil; 

UN  190 

116 Toalhas para bebê;  UN  190 

TOTAL R$ 

Declaramos que nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes 
sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos 
relacionados no instrumento convocatório. Declaramos ainda que, concordamos com todos os 

termos do Edital do Pregão Presencial SRP n° 026/2019- e seus Anexos. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Sidrolandia-MS, de de 2019. 

Nome:  
RG: /SSP/ /CPF:  

Cargo na Empresa:  

Carimbo do CNPJ  
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ANEXO  III  DO PREGÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 38/2019 
PROCESSO N° 4764/2019 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Por meio do presente, credenciamos o(a) Sr.(a)  
portador(a) da Cédula de Identidade n.°  e CPF n.° . 

, a participar da licitação instaurada pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, na modalidade de Pregão Presencial SRP, sob o n.° 38/2019, na qualidade de 
REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da 

empresa 
CNPJ n° /000 - , bem como formular propostas e praticar todos os demais 

atos inerentes ao certame. 

Licitante com sede no município de /MS. 

Licitante com sede fora do município de /MS. 

de de 2019.  

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

Nome do dirigente da empresa 

(OBS: ESTE DOCUMENTO DEVER/6i VIR FORA DOS ENVELOPES E A 4iTÁNTE DEVERA 
MARCAR SE A EMPRESA POSSUI SEDE OU NÃO NO MUNICÍPIO DE SIDROLANDIA-MS) 
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ANEXO IV DO PREGÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 38/2019 
PROCESSO N° 4764/2019 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa , CNPJ n.° 
, declara à prefeitura de Sidrolândia-MS, para fins de participação 

no•  procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial SRP n° 38/2019, cumprir 
plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4°, inciso VII da Lei n° 
10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Local, de de 2019.  

Assinatura do representante legal 

(OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERA VIR FORA DOS ENVELOPES) 

Rua Sao Paulo, 964 — Centro —  Fone  (67) 3272-7400 — CEP 79.170-000 - Sidrolândia — MS. 



PAGINA:  fL  

ASS:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA 

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
CNRINIF: 03.501.574/0001-31 

 

ANEXO V DO PREGÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 38/2019- 
PROCESSO N° 4764/2019 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

Declaramos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLANDIA-MS, referente ao edital 
do Pregão Presencial SRP n.° 38/2019, que não possuímos em nosso quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do  art.  7° da Constituição Federal de 1998 (Lei n° 9.854/99). 

Local, de de 2019.  

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

OBSERVAÇÕES: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE. 

Rua São Paulo, 964 — Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.170-000 - Sidrolândia — MS. 
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ANEXO VI DO PREGÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 38/2019 

PROCESSO N° 4764/2019 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(representante legal da empresa),como representante 
devidamente constituído da empresa: (empresa 
licitante), CNPJ: , doravante denominada licitante, para fins do disposto 
no Edital do Pregão Presencial SRP n° 38/2019, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o  • art.  299 do CPB, que: 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Presencial SRP n° 38/2019, foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial SRP n° 38/2019, por qualquer meio ou 
qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial SRP n° 
38/2019-SRP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato do Pregão Presencial SRP n° 38/2019. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial SRP n° 38/2019. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial SRP n° 
Aik  38/2019, não  sex*  no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
gr qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial SRP n° 38/2019 antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial SRP n° 38/2019 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 
e informações para firmá-la. 

de de 2019  

Representante legal da empresa licitante 

Rua São Paulo, 964— Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.170-000 - Sidrolândia — MS. 
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ANEXO VII DO PREGÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 38/2019 
PROCESSO N° 4764/2019 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ 
n°  por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

portador (a) da Carteira de identidade n° e 
de CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial 
SRP n° 38 /2019, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na 
presente data, é considerada: 

(....) Microempreendedor Individual - MEI 

(....) Microempresa-ME 

(....) Empresa de Pequeno Porte-EPP 

(Localidade) de de 2019 

Representante legal 

Obs: A declaração acima deverá se assinalada com "X", ratificando-se a condição jurídica da 
empresa licitante. 

Rua São Paulo, 964— Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.170-000 - Sidrolândia — MS. 
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ANEXO VIII DO PREGÃO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 38/2019-SRP 
PROCESSO N° 4764/2019 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° /2019 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, para 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Aos  dias do mês de  do ano de dois mil e dezenove, 0 MUNICIPIO DE 
SIDROLANDIA-MS, com sede na RUA São Paulo, N° 964, Bairro: Centro, CEP: 79.170-000, CNPJ 
n° 03.501.574/0001-31, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. Marcelo de 
Araújo Ascoli, portador(a) da Carteira de Identidade RG n.° 000406049 SSP/MS e CPF n.° 
519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, SIDROLANDIA-MS - MS, 
doravante denominada Contratante, no uso de suas atribuições legais, resolve, nos termos das 
Leis n° 8.666/1993 e n° 10.520/2002, Decretos n° 7.892/2013 e n° 3.555/2000, em face da 
Licitação Pregão Presencial n° 38/2019, modalidade pregão, forma presencial - SRP, registrar os 
preços da empresa segundo as seguintes cláusulas e condições: 

1.D0 OBJETO: 

1.1 A presente Ata tem por objeto 0 REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de material 

de consumo para atender as necessidades Secretaria Municipal de Assistência Social, pelo 

período de 12 (doze) meses após a publicação da ata na imprensa oficial, conforme especificações 

e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, os quais passam a fazer parte do presente 

processo licitatório. 

e 1.2. As quantidades constantes do Termo de Referência (Anexo I) são estimativas de consumo, 
não se obrigando a Administração à aquisição total. 

2. DA EMPRESA REGISTRADA: 

2.1 Empresa Adjudicatária: , CNPJ n° , com sede no , telefone n° 
, fax n° , representada por seu , Senhor , RG n°  

CPF n°  

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

3.1 0 Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS: 

4.1 0 preço, as quantidades e as especificações do fornecimento registrad esta ata constam 
da proposta da empresa adjudicatária, que é parte integrante desta ata, sendo o valor global de 
R$  ). 
Rua São Paulo, 964 - Centro - Fone (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - Sidrolândia - MS. 
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N° Produto Unid. Quant. Prego  Unit.  Prego Total MARCA 
(armação e 

lente) 
01  Body  pequeno 100% algodão;  

manga curta; 
UN  190 

02  Body  pequeno 100% algodão;  
manga longa; 

UN  190 

0 03 Mijdo 67% algodão + 37%  
poliamida sem pé; 

UN  190 

04 Macacão longo sem pé 100%  
algodão; 

UN  190 

05 Pacotes de cueiro contendo  
03 unidades, peças flaneladas 
de 90x70 cm; 

UN  250 

06 Pacotes de fraldas contendo  
05 unidades duplas com 
tamanho superior a 60x60 
cm 100%; 

UN  250 

07 Jogo de berço contendo 03  
peças 100% algodão; 

UN  380 

08 Manta de microfibra para  
bebê medindo 
aproximadamente 1,20 x 0,80 
mts; 

UN  190 

09 Travesseiros para bebê  
antissufocante; 

UN  190 

10 Banheiras para bebê cores  
variadas; 

UN  190 

11 Álcool 70 de 50m1;  UN  190 

12 Hastes flexíveis com pontas 
de algodão com 75 und; 

CX 190 

13 Pacotes de gaze para  
curativos contendo 20 
unidades; 

UN  380 

14 Pomada para assaduras  
nistatina+ óxido de zinco; 

UN  190 

15 Sabonetes em barra  
glicerinado neutro infantil; 

UN  190 

------- 

Rua São Paulo, 964 — Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.170-000 - Sidrolândia — MS. 
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16  Toalhas para bebê;  UN 190 

   

    

TOTAL R$ 

  

       

5. DA ASSINATURA DO TERMO DO CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 

5.1.Após a assinatura desta Ata de Registro de Pregos, se houver necessidade do fornecimento 
imediato, a convocará a empresa cujo prego foi registrado. 

5.2 A Secretaria Municipal de Assistência Social fará a solicitação para a entrega do objeto 
mediante emissão de pedido de entrega, cujo conteúdo deverá estar de acordo com as 

4p
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação n° 38/2019. 

5.3 A empresa adjudicatária deverá acusar o recebimento da solicitação, no prazo máximo de 24 
horas. 

5.4 A empresa adjudicatária fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 
validade desta Ata de Registro de Preços. 

5.5 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 
produtos, conforme especificações e condições contidas no Edital de Licitação n° 38/2019 e em 
seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações 
e condições do edital. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGA0 GERENCIADOR: 

6.1. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado,  
di  da empresa registrada, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo aos 

quantitativos definidos no Edital de Licitação n° 38/2019. 

6.2. Notificar a contratada quanto ao pedido de entrega, mediante o seu envio por meio de fax a 
ser repassado ou retirado pessoalmente pela contratada. 

6.3. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos. 

6.4. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 
permanecem compatíveis com os praticados. 

6.5. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos pregos registrados e A. 
aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Pregos. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGAO DETENTOR: 

7.1. Garantir que os atos relativos ao registro de pregos estejam formalizados e aprovados pela 

autoridade competente. 

Rua Sao Paulo, 964 - Centro -  Fone  (67) 3272-7400 - CEP 79.170-000 - k1I&fldia - MS. 
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7.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de 
Pregos, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento 
licitatório. 

7.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para 
o correto cumprimento de suas disposições. 

7.4. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 
gerenciador. 

17.5. Pagamento das faturas dos fornecedores provenientes da execução do objeto desta ata, 
quando desta fizerem uso na forma da lei. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS (FORNECEDORES) DA ATA: 

8.1. Assinar esta ata, no prazo determinado. 

8.2. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas. 

8.3. Manter atualizados os dados da empresa e de seus representantes, tais como: endereços, 
telefones, fax,  e-mail,  entre outros. 

9. DO PAGAMENTO: 

9.1. 0 pagamento será efetuado após o Aceite Definitivo dos produtos, em até 30 (trinta) dias, a 
partir da atestação da nota fiscal pelo servidor responsável pelo Aceite Definitivo, mediante 

1110  depósito bancário em conta da contratada, cumprido os requisitos dispostos no Edital de 
Licitação n° 38/2019. 

10. DA REVOGAÇÃO DA ATA E CANCELAMENTO DO REGISTRO: 

10.1. 0 registro do fornecedor será cancelado quando: 

10.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de prego; 

10.1.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

10.1.3. Sofrer sanções previstas nos incisos  III  ou IV do caput do  art  87 da Lei n° 8.666, de 1993, 
ou no  art.  7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

10.2. 0 cancelamento de registro de pregos nas hipóteses previstas no item 9.1, será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Rua São Paulo, 964 — Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.170-000 Sidrolândia — MS. 
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10. DA VIGÊNCIA: 

A vigência desta Ata de Registro de Pregos é de doze meses, contado da publicação do extrato. 

11. DAS PENALIDADES: 

A contratada ficará sujeita, nos casos de atraso injustificado no fornecimento, inexecução total 
ou parcial do contrato a ser firmado, às sanções previstas na Lei n° 10.520/2002, a serem 
aplicadas pela autoridade competente, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, 
e das cabíveis cominações penais, na forma descrita no Edital de Licitação n° 038/2019. 

• 12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1. 0 registro de preços objeto desta ata e a sua assinatura pelas partes não geram a obrigação 
de solicitar o fornecimento que deles poderá advir independentemente de estimativa de consumo 
indicada no Edital de Licitação n° 038/2019. 

12.2. A empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas 
obrigações nos termos do Edital de Licitação n° 038/2019 e da sua proposta, que passam a fazer 
parte da presente ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins. 

12.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Pregos, durante sua 
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não 
tenha participado do procedimento licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador nos 
termos do  art.  22 do Decreto n° 7.892/2013. 

4, 12.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de pregos para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

12.5. 0 quantitativo decorrente das adesões a ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para 
o órgão gerenciador e órgão participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

12.6. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que são parte desta 
ata, independentemente de transcrição: 

12.6.1. Edital de Licitação n° 38/2019; 
12.6.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de Licitação n° 38/2019; 
12.6.3. Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do pregão. 

Rua São Paulo, 964 — Centro — Fone (67) 3272-7400 — CEP 79.170-0 Oidrolândia —MS.  
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13. DO FORO: 

0 foro da Cidade de Sidrolândia-MS, é o competente para solucionar conflitos de interesse entre 
e da empresa adjudicatária, relativos à presente ata e aos contratos dela advindos. 

14. DA PUBLICIDADE: 

0 extrato da presente Ata de Registro de Preços  sera  publicado no órgão da Imprensa Oficial 
conforme o disposto no parágrafo único do  art.  61 da Lei n°8.666/1993. 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam à. presente ata em três vias de igual 
teor e forma para todos os fins de direito. 

Órgão Gerenciador/Detentor: 

Prefeito. 

Pela empresa adjudicatária: 

Representante legal da empresa 

Rua Sao Paulo, 964 — Centro —  Fone  (67) 3272-7400 — CEP 79.170-000 - Sidrolândia — MS. 
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