PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 160/2017
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°. 058/2017
OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública,
objetivando o Registro de Preços para aquisição de equipamento e Material
permanente, com fornecimento parcelado, para serem utilizados pelas Secretarias
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DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 27 de outubro de 2017
HORÁRIO: 09:00 horas
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 160/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Inocência-MS, através do Setor de Compras e Licitação, torna público
que no dia 27 de outubro, às 09:00 horas, na Rua João Batista Parreira, 522 –
Centro – Inocência - MS, realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo “menor preço item”, visando forma o Sistema de Registro de
Preços da Administração Pública Municipal para contratações futuras, autorizado no
Processo Administrativo n° 160/2017, para atender a demanda dos órgãos da
Administração do Município de Inocência, que será regido pela Lei Federal n°
10.520/2002, Lei Complementar n° 123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alterações, e demais considerações estabelecidas neste edital e
seus anexos.
No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório na data supracitada, o
mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento
da realização do Certame Licitatório.
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1. O Objeto da presente licitação é a Seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de
equipamento e Material permanente, com fornecimento parcelado, para serem
utilizados pelas Secretarias Municipais de Inocência, pelo período de 12(doze)
meses.
1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de
Preços na forma do Anexo II e nas condições previstas neste Edital.
1.3. As quantidades constantes no Anexo I são estimativas de consumo anual.
1.4. Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses,
partir da data de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa
oficial do Município, não podendo ser prorrogada para prazo superior a 12 meses de
vigência.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar do certame licitatório pessoas jurídicas, regularmente
cadastradas neste município, ou que satisfaçam as condições exigidas no presente
edital e seus anexos, parte integrante deste edital.
2.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do art. 3 da Lei Complementar n 123/06, terão
tratamento diferenciado das demais, consoante disposições constantes nos artigos. 42
a 45 do mesmo diploma legal.
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2.3. Não será permitida a participação de empresas em consórcio ou em processo de
recuperação judicial, extrajudicial e falência (Lei 11.101/2005) ou que se encontre
incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV (imposta por órgão da
entidade da Administração Pública) da Lei n° 8.666/1993.
2.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação, servidor de
qualquer órgão ou entidade vinculados ao órgão promotor da licitação, bem como a
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
2.5. Não será permitida a cessão, transferência e a subcontratação total ou parcial de
seu objeto.
3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
3.1. Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, a Proponente deverá enviar um
representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo pela
representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se exibindo
a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
3.2. O Credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:
3.2.1. No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer no
local, deverá comprovar a responsabilidade por meio da apresentação de: Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social acompanhado de todas as alterações, se
houver devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso
de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
3.2.2. Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou
particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos
para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente, acompanhado do correspondente documento,
dentre os indicados no subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a
outorga.
3.3. No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de
Habilitação, conforme Anexo, de acordo com o inciso VII, art. 4° da Lei Federal n°
10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação,
juntamente com os envelopes n° 01 e n° 02.
3.4. Não haverá credenciamento no caso de apresentação de Instrumento público de
procuração ou instrumento particular sem poderes específicos para formular ofertas e
lances de preços, desistir de recurso ou interpô-lo, bem como praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, inclusive se for microempresa (ME) e empresa de
pequeno porte (EPP), para ofertar nova proposta, quando for o caso.
3.5. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei
Complementar n 123/06 e devido à necessidade de identificação pelo Pregoeiro,
Rua João Batista Parreira, 522, Centro– Fones: (67)3574-1350/1040/1041
CEP 79580-000– Inocência - Mato Grosso do Sul

deverão credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” à sua firma ou
denominação e apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (modelo anexo VI), assinada
pelo seu proprietário ou sócios e contador responsável pela escrituração da empresa
devidamente registrada no órgão regulador, acompanhada da Certidão de
Regularidade da Junta Comercial da sede da licitante.
3.5.1. A Declaração supracitada deverá ser apresentada fora dos envelopes (Essa
Declaração deverá estar fora dos envelopes “I” e “II”), a qual deverá ser entregue ao
Pregoeiro para que a empresa usufrua dos privilégios da Lei nº. 123/06.
3.5.2. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno
porte (EPP) somente será procedida pelo Pregoeiro se o interessado comprovar tal
situação jurídica através da declaração supracitada.
3.5.3. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo
ao nome credenciado as extensões “ME” ou “EPP”, significa renúncia expressa e
consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n 123/06
aplicáveis ao presente certame;
3.5.4. A responsabilidade pela comprovação de enquadramento como ”ME” e “EPP”
compete às empresas licitantes, representadas por seu proprietário ou sócios e pelo
contador que, inclusive, se sujeitam a todas as consequências legais que possam advir
de um enquadramento falso ou errôneo.
3.5.5. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº123, caracteriza o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista no edital.
3.6. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
3.7. Caso o proponente não compareça, mas envie 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 negociação e a interposição de recursos.
3.8. A empresa proponente somente poderá se pronunciar por meio de seu
representante credenciado e ficará responsável pelas declarações e manifestações do
mesmo.
3.9. Será admitido o substabelecimento do credenciamento desde que devidamente
justificado e esteja previsto no instrumento de procuração e/ou credenciamento com
poderes específicos para o tal ato.
3.10. A ausência do credenciado a qualquer das fases do certame será interpretada
como desistência da prática dos atos a serem realizados no referido momento.
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3.11 Fica determinado que a empresa deverá apresentar os seguintes documentos
para seu Credenciamento e de seu representante, junto ao Pregoeiro e a Equipe de
apoio quando devidamente solicitado pelo mesmo, sendo que os documentos deverão
ser originais ou em fotocópias autenticadas em cartório ou por funcionário público:
a) Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou requerimento de empresário em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades
comerciais;
b) Cópia do CPF e RG devidamente autenticado da pessoa que será credenciada
para representar a empresa no referido Certame;
c) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços, desistir de recurso
ou interpô-lo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente, nos casos que o proprietário ou um de seus sócios não for o
representante;
d) Declaração de Pleno atendimento devidamente assinada pelo Proprietário, Sócio
ou representante legal em papel timbrado da empresa;
e) Caso a empresa seja ME ou EPP deverá apresentar a comprovação do
enquadramento do licitante como microempresa (ME) e empresa de pequeno porte
(EPP)
através de Declaração assinada pelo representante legal da Licitante,
juntamente com seu Contador de que está enquadrada como ME ou EPP nos termos
da Lei, conforme modelo em anexo acompanhada da Certidão da Junta Comercial.
4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
4.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das
licitantes proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão, oportunidade em que
não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento da DECLARAÇÃO,
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme
modelo Anexo III (Essa Declaração deverá estar fora dos envelopes “I” e “II”) e o
recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preço e os documentos de
Habilitação.
4.2. Objetivando-se a celeridade do processo, o valor mínimo de um lance para o outro
poderá ser acordado antes do inicio dos lances entre as licitantes e o Pregoeiro;
4.3. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum
outro poderá ser recebido;
4.4. Conceder-se-á vistas e rubricas, pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e pelos
representantes das licitantes, em todas as propostas, nos documentos de habilitação
do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes;
4.5. O Pregoeiro providenciará a devolução dos envelopes “documentos de habilitação”
dos licitantes remanescentes, à exceção dos relativos aos 2º e 3º classificados na
ordem crescente, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo licitante vencedor;
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4.6. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes
de cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento,
ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas,
aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.
4.7. Que a documentação exigida para proposta de preços e habilitação seja
apresentada no mesmo ato, até a data, hora e local designados neste edital, em
envelopes opacos, timbrados ou com o carimbo do CNPJ, lacrados e com os seguintes
dizeres:
ENVELOPE “I” – PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE INOCÊNCIA - MS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 160/2017
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°. 058/2017
REGISTRO DE PREÇOS
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
ENVELOPE “II” – HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE INOCÊNCIA - MS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 160/2017
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017
REGISTRO DE PREÇOS
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
4.8. A ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, na parte externa dos
envelopes não constituirá motivo para desclassificação do licitante que poderá inserir
as informações faltantes e/ou retificá-las.
4.9. Caso, eventualmente, ocorra a abertura do Envelope II – Habilitação antes do
Envelope I - Proposta de Preços, será aquele novamente lacrado sem análise de seu
conteúdo e rubricado o lacre por todos os presentes.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE “I”)
5.1 A licitante deverá entregar a proposta no envelope “I” sem emendas ou rasura
apresentadas em papel timbrado da própria empresa, impressa, contendo,
obrigatoriamente os itens abaixo relacionados:
5.1.1 A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do processo e do Pregão;
c) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e com até
duas (02) casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), apurado à data de sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.
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Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente
licitação;
d) Marca dos produtos ofertados, que deverá ser a mesma que será entregue;
e) Prazo de entrega, parceladamente (diária, semanal, quinzenal ou mensal), de
acordo com a necessidade da requisitante;
f) prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. No caso do prazo de
validade ser omitido na proposta, o Pregoeiro considerará que o mesmo será de 60
(sessenta) dias.
5.2 As empresas deverão apresentar os seguintes documentos anexo a Proposta de
Preço:
5.23. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.
5.4. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
5.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento ou estar com a descrição dos produtos em
desacordo com a forma solicitada, conforme ANEXO II do edital.
5.6 - Os participantes terão a disposição programa para preenchimento da proposta
que poderá ser recebida através de solicitação por aparelho de mídia removível ou por
e-mail junto ao setor de Compras e Licitações.
6. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)
6.1. É condição básica para a fase de habilitação, que o licitante apresente, em um
envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo relacionados, com
prazo vigente, em uma via ou, se preferir, cópias acompanhadas do original que
poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro ou por servidor do setor de licitação do
município, os seguintes documentos:
6.1.1 - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
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 eleição de seus administradores; ou ainda
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c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de
eleição da diretoria em exercício.
d) No caso de Sociedades que envolvem uma outra empresa jurídica como sócia juntase para a habilitação o CNPJ da respectiva empresa.
6.1.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto licitado;
c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da União e (CND) do INSS (abrangida por esta
certidão), ou Certidões Individuais até a expiração de seu prazo de validade.
d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de
Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida
pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na
forma da Lei.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de
Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município),
emitida pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa
licitante, na forma da Lei.
f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (Tribunal Superior do Trabalho,
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho –
www.tst.jus.br/certidões).
6.1.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
6.1.4 – Das Declarações:
a) Declaração do licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal,
informando que cumpre a proibição prevista no art. 7° da CF – ou seja, de que não
utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz.
Sugerimos o modelo apresentado no anexo V, em papel da própria empresa,
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contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente,
assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. Identificar quem
assinou.
b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com
a Administração. (anexo IV). Identificar quem assinou.
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da
licitante, que conhece e aceita o teor do edital. (anexo IV)
6.2 – Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão
público, deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não
conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60
(sessenta) dias contados da data de sua emissão, à exceção de atestado (s) de
capacidade técnica que não será (ão) objeto de aferição quanto a esse aspecto.
6.3 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar:
a)
em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o
endereço respectivo;
b)
se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
c)
se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
86.4 – Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pelo Pregoeiro
e membros, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
6.4.1 – Os documentos de habilitação poderão ser autenticados pelo Pregoeiro e
membros da equipe de apoio a partir do original até às 12:00 horas do último dia
útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e
Documentação;
6.4.2 – Serão aceitas somente cópias legíveis;
6.4.3 – Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
6.4.4 – O Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
6.5 - Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante
microempresa ou empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar todos os
documentos exigidos neste Edital, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da
Lei Complementar Federal nº. 123/2006 de 14.12.2006).
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6.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de
resultado, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, através
do Pregoeiro, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa (§ 1º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de 14.12.2006).
6.5.2 – A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei Federal nº8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitação (§ 2º do art. 43 da Lei Complementar Federal nº123/2006 de
14.12.2006).
6.6 – Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de
habilitação das licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão
desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui
estabelecidas.
6.7 – Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar-lhes o
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados
das causas referidas no ato que a inabilitou.
6.7.1 – Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e
não aceitos;
6.7.2 – As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.
7. DO PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO
7.1. O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope I, contendo as Propostas de
Preços, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos (EXAME DE CONFORMIDADE),
sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
7.2. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de “MENOR PREÇO POR ITEM”, e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos ou superiores em
até 10% (dez por cento), para participarem dos lances verbais;
7.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas nas condições
do item acima, o pregoeiro classificará todas as propostas, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas;
7.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço.
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7.5. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço
apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das propostas.
7.6. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
7.7. No certame será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).
7.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.7.2. Para efeito do disposto no subitem 7.7.1, ocorrendo empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
7.7.2.1. A microempresa ou empresa pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
7.7.2.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,
na forma do item 7.7.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 7.7.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
7.7.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
7.7.1., será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.
7.7.2.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.7.2, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
7.7.2.5. Os dispositivos estabelecidos no subitem 7.7.2 e complementos somente se
aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte.
7.7.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte, melhor classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após
o encerramento dos lances e solicitação do Pregoeiro, sob pena de preclusão.
7.8. Quando houver discrepância:
7.8.1. Entre os valores unitários e os totais resultantes de erros de multiplicação e
quantidades por valores unitários prevalecerão os valores unitários e o valor total
corrigidos;
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7.8.2. Entre os valores dos subtotais e os totais, resultantes de erros de adição
prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total;
7.8.3. Dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, prevalecerá os da proposta
exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para a Administração
Pública;
7.9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade
e procedendo à habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências,
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto definido
neste Edital e seus Anexos.
7.9.1. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
7.9.2. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Contudo, se a licitante for classificada na sessão do Pregão para ofertar lances verbais,
poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste Edital;
7.9.3. A licitante vencedora, após a etapa de lances, deverá assinar a ata constando o
valor final negociado.
7.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e o(s)
licitante(s) presente(s).
7.11. Ao preço da primeira colocada em cada item poderão ser registradas tantas
fornecedoras que aderirem ao preço da primeira, admitida inclusive para
complementação da quantidade estimada para o item ou lote, observada a ordem de
classificação das propostas. A confirmação de adesão ao primeiro menor preço será
registrado na sessão da licitação.
7.11.1. Excepcionalmente, quando a quantidade da primeira colocada não for suficiente
para atender às demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou
desempenho superior devidamente justificada e comprovada a vantagem e, as ofertas
sejam de valores inferiores ao preço máximo admitido, poderão ser registrados outros
preços.
7.12. O(A) pregoeiro(a) consultará as demais classificadas, respeitado a ordem de
classificação das propostas, se aceitam a fornecer ao preço da primeira classificada,
observado o seguinte procedimento:
7.12.1 – As licitantes que aceitarem praticar o preço da primeira classificada, manterão
a mesma ordem de classificação obtida na disputa de lances para fins de Registro de
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Preços. O(A) pregoeiro (a) abrirá o envelope contendo a Documentação de Habilitação
das licitantes que tiverem formuladas, para verificar o atendimento às exigências
habilitatórias e comprovar a regularidade da situação da aderente à proposta, avaliada
na forma da Lei n° 8.666/93.
7.13 – Concluído o procedimento de que trata o item anterior, as proponentes
habilitadas serão declaradas vencedoras, sendo seus preços registrados para os itens
ou lotes correspondentes, em razão do menor preço, de acordo com o fixado no edital,
obedecida à ordem de classificação apurada na licitação.
7.14 – As proponentes que não aceitarem praticar o preço da melhor proposta serão
liberadas, sendo-lhes ao final de todo procedimento, devolvido o envelope n° 2 –
Documentação de Habilitação.
7.15. As proponentes que desatenderem às exigências habilitatórias serão declaradas
inabilitadas.
7.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus
Anexos.
7.17. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, o(a) pregoeiro(a)
questionará os representantes das empresas presentes e devidamente credenciadas,
acerca da intenção de interpor recurso.
7.17.1. Em não havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, o
pregoeiro encerrará a sessão.
7.17.2. Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, deverão ser
observadas as disposições constantes do item 9, deste edital.
7.18. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que ao final, será assinada pelo(a) pregoeiro(a) e pelas
proponentes presentes.
7.19. O(A) pregoeiro(a) ou a autoridade superior poderá pedir esclarecimentos e
promover diligências, em qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário,
fixando prazos para atendimento destinados a elucidar ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser apresentada em
sessão pública da licitação.
7.20. Eventuais falhas, omissões ou irregularidades formais, desde que tais fatos sejam
irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos demais licitantes, poderão
ser sanadas durante a sessão pública do pregão.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1. Qualquer interessado poderá até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas e habilitação, solicitar esclarecimentos, providências ou
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impugnar o ato convocatório do presente pregão, sob pena de decadência do direito de
fazê-lo administrativamente, devendo neste caso ser observada subsidiariamente a Lei
n 8.666/93.
8.1.1. Deverá protocolizar o pedido no Protocolo do Município Inocência no horário
de expediente, das 07:00 às 11:00 das 13:00 as 15:00 horas, na Rua João Batista
Parreira, nº 552 – Centro.
8.2. A impugnação ao edital deverá ser dirigida à autoridade que expediu o presente
instrumento convocatório.
8.3 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
8.3.1. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação antes da
data fixada para a realização do Pregão confere ao licitante a sua participação no
procedimento licitatório até a ocorrência desse evento.
9. DOS RECURSOS
9.1. Ao final da sessão, depois de declarada vencedora, a licitante devidamente
credenciada poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor
recurso, mediante registro em ata da síntese das suas razões, sendo-lhe desde já
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das correspondentes razões,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.1.1. Não será admitido, nem concedido prazo para recurso sobre assuntos
meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento Convocatório.
9.1.2. Acolhidas às razões recursais pelo Pregoeiro este retornará a sessão do Pregão
para a reformulação do ato combatido e daqueles subsequentes.
9.1.3. Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, o Pregoeiro
encaminhará o recurso devidamente informado a Autoridade Superior, que proferirá
decisão final e adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e homologará o
procedimento licitatório.
9.2. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do
direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no
setor de Licitação.
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9.5. A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à
execução do objeto licitado.
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador convocará os
fornecedores para, dentro do prazo máximo de até05 (cinco) dias, assinar a Ata de
Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, na qual serão fixados os
preços, os fornecedores, com observância da ordem de classificação, as quantidades,
os critérios de fornecimento, de conformidade com o edital do pregão que a integrará.
10.1.1. O prazo de convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogável, uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o
seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado e aceito
pela Administração.
10.2. Caso a fornecedora primeira classificada, após convocação, não comparecer ou
recusar assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele
previstas neste edital, o Setor de Compras e Licitação convocará as demais licitantes,
na ordem de classificação, mantido o preço da primeira classificada na licitação.
10.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem que haja
convocação para a assinatura da Ata de Registro de Preços e Fornecimento, as
licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos.
10.4. As empresas com preços registrados passarão a ser denominadas detentoras da
ata de registro de preços, após a assinatura da mesma.
10.5. A existência de preços registrados em ata não obriga a administração a firmar as
contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao detentor da ata,
preferência em igualdade de condições.
10.6. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados a
imprensa oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata
de Registro de Preços;
10.7. Quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser
respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata;
10.8. Os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade
de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para
que este proceda à indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados;
10.9. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993;
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11. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais
prorrogações, sendo que o prazo de validade da ata de registro de preços não será
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º
do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos
contratos, obedecida o disposto no inciso III do § 3º do art. 15 e art. 57, ambos da Lei
n° 8.666, de 1993.
11.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n°
8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos
os demais requisitos deste Decreto, não sendo válida por mais de 12 meses, incluídas
eventuais prorrogações.
12. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente
da presente licitação será do Setor de Compras, do Município de Inocência,
denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços.
12.1.1. A Administração nomeia o(s) funcionário(s) Terezinha do Carmo Carneiro
Santos, João Paulo Rosa dos Santos, Hyan Queiroz Lacerda Junqueira de Paula,
Thiago Dutra de Paula, Helem Bruna da Costa, Andreia Alves Leal, Jackeline
Oliveira da Silva Ferreira, Oclécio Azambuja Pinho Cavalcante, Vanir Tomaz da
Silva, como FISCAL desta Ata de Registro de Preço, cabendo a ele(s) toda a
Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos previstos neste Documento por
parte da(s) empresa(s) vencedora(s) do Certame.
12.1.2 Fica como responsabilidade do FISCAL, acionar tanto o Departamento de
Licitação, como o Assessor Jurídico sob qualquer descumprimento das regras desta
Ata por parte das empresas, sendo que todos os comunicados deverão ser feitos por
escrito.
12.1.3 O FISCAL do Contrato deverá ser comunicado, bem como possuir cópia de
todos os pedidos realizados pelo Departamento de Compras para possui conhecimento
de todos os Atos praticados.
12.1.4. Todas as Secretarias deverão comunicar o FISCAL quando da chegada das
mercadorias para que o mesmo realize a conferência.
12.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no
mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a
ser pago pela Administração.
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12.2.1 O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de
registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e
seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem
de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
12.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a
serem pagos serão aqueles registrados em ata.
12.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento às disposições pertinentes da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais
normas cabíveis.
12.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o
órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de
registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para
a anexação ao respectivo processo de registro.
13. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da
Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
13.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão
apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que
formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho
de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993, e procederá diretamente a
solicitação como fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de
classificação.
13.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a
serem pagos serão aqueles registrados em ata.
13.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais
normas cabíveis.
13.4. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o
órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de
registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para
a anexação ao respectivo processo de registro.
13.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, sendo que serão denominadas “Órgão não-participante ou carona”.
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13.6. Os órgãos ou entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
mediante consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação do item e a
quantidade desejada, que posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador da Ata,
para que este verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços, com
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem
de classificação.
13.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.8. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços não concorde,
deverá encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo
então comunicado ao órgão não-participante ou carona a impossibilidade de sua
adesão à Ata de Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar
correspondência mencionando, devendo ser anexado uma cópia da correspondência
no processo.
13.9. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de Adesão do carona e o
respectivos apostilamentos em Ata de Registro de Preços dos órgãos não-participantes
ou carona, para futuro acatamento dos pedidos.
13.9.1. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser providenciada cópia do
documento para ser anexado ao processo que originou o registro de preços.
13.10. As aquisições ou contratações adicionais que serão efetuadas pelo “carona” não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.
13.11. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir,
não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
13.12. O Município de Inocência através do órgão gerenciador não responde pelos atos
do órgão carona.
14. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
14.1. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham causar ao patrimônio do Poder Executivo Municipal ou a
terceiros, quando da entregados produtos objeto deste certame.
14.2. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos, de
acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço observando
os prazos e locais estabelecidos no Anexo I;
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14.3 Entregar os produtos solicitados através das Autorizações de Fornecimento no
prazo máximo de 02 (dois) dias da data do recebimento da mesma.
15. DO FORNECIMENTO, DO LOCAL DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO
15.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto,
pelos órgãos e entidades da Administração do Município de Inocência/MS.
15.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito,
formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo
constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para
a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
15.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou
autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4°
do art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho,
contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a
ordem de classificação.
15.3.1. As empresas contratadas obrigam-se a fornecer os objetos, sem o
estabelecimento de pedidos mínimos.
15.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Setor de
Compras e Licitações – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
15.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as
autorizações de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro,
mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
15.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de
Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta
indicar, sempre dentro do município de Inocência.
15.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade
requisitante, não podendo ultrapassar 02 (dois) dias da data da emissão das
Autorizações de Fornecimento.
15.5.3. Se a detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou
parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
15.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações do item 18 deste
edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
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15.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando
estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente,
de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I, ou quando da
primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
15.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da
fornecedora detentora da Ata.
15.8. A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais a que se refere ao Anexo I,
novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na
proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não
esteja em conformidade com as referidas especificações.
15.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as
especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
15.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem
danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
15.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos
materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses
a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido,
acidente e desgaste natural.
15.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como
todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por
conta exclusiva da contratada.
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será
efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal,
devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV,
alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.
16.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s)
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema
de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com
o INSS e com o FGTS.
16.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento
será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
16.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério,
poderá devolvê-la, para as devidas correções;
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16.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não
apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.
16.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em
favor da fornecedora.
16.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto dessa licitação, correrão por
conta da dotação abaixo discriminada e para o exercício futuro correrão por conta da
dotação que a substituir:

FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
04.123.0401.2033

NATUREZA DA
DESPESA
449052

FONTE

FICHA

100

20170284

04.122.0201.2002

449052

100

20170582

12.361.0702.2059

449052

101

20170361

27.812.0901.2069

449052

100

20170625

04.122.0301.2031

339030

100

20170599

18.541.0010.2116

449052

100

20170475

23.122.1001.2071

449052

100

20170452

15.451.0501.2110

449052

100

20170539

04.122.0301.2031

449052

100

20170603

04.122.0501.2037

449052

100

20170300

08.243.0207.2118

449052

129

20170047

08.244.0801.2078

449052

100

20170069

10.302.0602.2090

339030

114

20170137

99.2017.1.16 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
99.2017.1.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
99.2017.1.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
99.2017.4.2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR – MAC
99.2017.1.26 GERENCIAMENTO DE POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
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99.2017.1.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
99.2017.3.3 DEPARTAMENTO SCFV
99.2017.1.1 GABINETE DO PREFEITO
99.2017.1.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
99.2017.1.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
99.2017.3.10 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD-SUAS)

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de
irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
18.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa
do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou
documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei,
devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou
contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
18.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
18.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da
prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
18.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de
prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não
cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de
contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
18.1.3.1. A penalidade prevista na alínea“b” do subitem 18.1.3. poderá ser aplicada de
forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”,
sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das
hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
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18.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária
de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até
cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral do Município de Inocência, o
licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude
fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de
2002.
18.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto
não adimplida a obrigação.
18.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 18.1.3,
será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na
forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e depois de decorrido o
prazo de sanção mínima de dois anos.
18.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
18.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral
dos fornecedores do Município de Inocência.
18.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município.
19. DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
19.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do
órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
19.1.1. Pela Administração, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços
a que estiver vinculado;
b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de
fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar
superior ao praticado no mercado;
e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a
administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração
pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
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19.1.2. Pela detentora da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.
19.2. Nas hipóteses previstas no subitem 19.1., a comunicação do cancelamento de
preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao
expediente que deu origem ao registro.
19.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente.
19.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá
ser protocolada no protocolo geral do município, sito a Rua João Batista Parreira nº 522
– Centro – Inocência - MS, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas
previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao
fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
19.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir
ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subseqüente.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas,
quaisquer esclarecimentos relativos a presente licitação, na Prefeitura do Município de
Inocência - MS, à Rua João Batista Parreira nº 522 – Centro, em horário de expediente
das 07:00 às 11:00 das 13:00 as 15:00 horas de segunda à sexta-feira.
20.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente, aplicando-se
subsidiariamente as disposições contidas na Lei Federal 8.666/93.
20.3. Fica assegurado a autoridade superior da Administração Municipal, no interesse
da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a
presente licitação, observada as disposições contidas no art. 49 da Lei n° 8.666, de
1993.
20.3.1.
Nas hipóteses tratadas no subitem anterior serão assegurados aos
interessados o contraditório e a ampla defesa.
20.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
20.6. Informações referente ao certame poderão ser obtidas junto à Prefeitura
Municipal nos seguintes horários das 07:00 às 11:00 das 13:00 as 15:00 no setor de
Licitações, na Rua João Batista Parreira nº 522 – Centro, Inocência – MS ou através
do telefone (67) 3574-1040, 3574 1041 ramal 232.
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21. DO FORO
21.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão
dirimidas no Foro da Comarca de Inocência - MS, com exclusão de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
22. ANEXOS DO EDITAL
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MENOR
ANEXO VI -DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ANEXO VII- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII – ACEITA O TEOR DO EDITAL
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO
Inocência- MS, 10 de outubro de 2017.

_____________________________
Lúcia Maria Campos da Silva Borges
Chefe Dep. Licitação
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 058/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 160/2017
I – OBJETO

É a Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro
de Preços para aquisição de equipamento e Material permanente, com fornecimento parcelado,
para serem utilizados pelas Secretarias Municipais de Inocência, pelo período de 12 (doze)
meses.
II.

GENERALIDADES

a – Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante apresentação da autorização de
fornecimento emitida pela Setor de Compras e Licitações, respeitando as quantidades e
especificações dos produtos constantes .
b - A contratada se obriga a entregar os Produtos rigorosamente de acordo com as
Especificações e no local indicado.
C - Os produtos contratado terá que estar dentro das normas de legislação vigente de
qualidade/técnica aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n°
8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a-

Entregar os produtos conforme descrição e quantidades da autorização de
fornecimento.

b-

Caso seja constatado que o produto está com problema o mesmo deverá providenciar a
substituição do mesmo .

c-

Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições:
Os produtos deverão ser fornecidos exatamente como foram solicitados;
A estimativa de consumo dos produtos e da prestação dos serviços será de 12 (meses)
meses contados a partir da data da assinatura da Ata.
 A entrega será parcelada e de acordo com a necessidade, mediante solicitação por
escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador.



IV.
a -.
bc-

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Proporcionar à Contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente o Contrato;
Conferir os produtos entregues, verificando especificação, marca, validade, pesagem e
qualidade;
efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos produtos
mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada;
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d-

Manter um local adequado para a armazenagem dos produtos licitados;

V.

ESPECIFICAÇÕES

ITENS
1

2

3

NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA
DO PRODUTO
ARQUIVO EM AÇO, 4 GAVETAS
PARA PASTA SUSPENSA COM
DESLIZAMENTO DA GAVETA EM
TRILHO TELESCOPIO.
ARMARIO DE AÇO, 02 PORTAS COR
CINZA,
COM
AS
SEGUINTES
MEDIDAS 1,98 M ALTURA, 1,50 M
LARGURA E 0,40M PROFUNDIDADE.
NOBREAK 1400VA - 5 TOMADAS;
MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO NOBREAK 1400VA - 5 TOMADAS;
MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO:
ENTRADA 115/127V OU 220V
E
SAIDA 115V ;
ESTABILIZADOR
INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE
REGULAÇÃO;
FORMA DE ONDA
SENOIDAL
POR
APROXIMAÇÃO(RETANGULAR
PWM); DC START:PERMITE QUE
NOBREAK
SEJA
LIGADO
NA
AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA;
BATTERY
SAVER:EVITA
O
CONSUMO DESNECESSÁRIO DAS
CARGAS
DA
BATERIA,PRESERVANDO A SUA
VIDA ÚLTIL; LED COLORIDO NO
PAINEL
FRONTAL:INDICAM
AS
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
DO NOBREAK, MODO REDE, MODO
INVERSOR/BATERIA,FINAL
DE
AUTONOMIA,
SUBTENSÃO,
SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS
INFORMAÇÕES;
ALARME
AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE
EVENTOS COMO QUEDA DE REDE,
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM
DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL
DE VIDA ÚLTIL DA BATERIA,ENTRE
OUTRAS INFORMAÇÕES; BOTÃO
LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO COM
FUNÇÃO
MUTE:EVITA
O
ACIONAMENTO
OU
DESACIONAMENTO
ACIDENTAL,
ALÉM DE DESABILITAR O ALARME
SONORO APÓS A SINALIZAÇAO DE
ALGUM EVENTO.

UNIDADE QTDE VALOR UNIT.
UNIDADE

4

R$ 744,50

VALOR
TOTAL
R$ 2.978,00

UNIDADE

4

R$ 1.105,00

R$ 4.420,00

UNIDADE

4

R$ 1.053,00

R$ 4.212,00
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4

5

COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) UNIDADE
PROCESSADOR DE NO MINMO
INTEL CORE I3 OU AMD A10 COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)
PROCESSADOR DE NO MINIMO
INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU
SUPERIOR MEMORIA RAM 4GB,
DDR3, 1600MHZ DISCO RIGIDO DE
NO MINIMO 500GB TIPO DE
MONITOR NO MÍNIMO DE 18,5" (1366
X 768) MOUSE USB, 800 DPI, 2
BOTÕES, SCROOL (COM FIO)
FONTE COMPATIVEL COM O ITEM
SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PRO (64 BITS) GARANTIA MINIMA
DE 12 MESES TECLADO USB,
ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)
INTERFACES DE REDE 10/100/1000
E WIFI INTEFACES DE VIDEO
INTEGRADA UNIDADE DE DISCO
OTICO CD/DVD ROM.
AR
CONDICIONADO
"SPLIT", UNIDADE
CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H - AR
CONDICIONADO
"SPLIT",
CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H,
VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR
ROTATIVO,
COR
DO
PAINEL
BRANCA
OU GELO, CONTROLE
REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL
2009, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A"
NO CONSUMO DE ENERGIA, COM
CERTIFICAÇÃO
DO
INMETRO.
VAZÃO DE AR MINIMA DE 500 M³/H,
EFICIÊNCIA TERMICA MINIMA DE
1,50W/W, CICLO FRIO, FILTRO ANTI
BACTÉRIA DE ALTA PERFORMANCE
LAVÁVEL, REINICIO AUTOMÁTICO,
PROTEÇÃO
ANTI
CORROSÃO,
DESUMIDIFICAÇÃO
SAUDAVEL,
TIMER E SUPER SILENCIOSO,
CONTROLE REMOTO SEM FIO COM
DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,
FUNÇÕES
FAN(
REGULA
VELOCIDADE),
SLEEP,
SMART
(AJUSTE
AUTOMATICO
DE
TEMPERATURA), SWING (AJUSTE
AUTOMATICO
DE
DIREÇÃO
GARANTIA MINIMA DE 1 ANOS NO
EQUIPAMENTO E 1 ANOS NO
COMPRESSOR.

2

R$ 2.779,80

R$ 5.559,60

9

R$ 1.795,43

R$ 16.158,85
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7

8

9

MAQUINA DE LAVAR ROUPA, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 12 KG,
DUPLO
ENXAGUE,
TURBO
MAQUINA DE LAVAR ROUPA, COM
CAPACIDADE MINIMA DE 12 KG,
DUPLO
ENXAGUE,
TURBO
SECAGEM, PROGRAMA RAPIDO, 4
NIVEIS DE AGUA, TECLA AVANÇA
ETAPAS, FILTRO PEGA FIAPOS NO
AGITADOR,
CENTRIFUGAÇÃO,
ELIMINA FIAPOS, DISPENSER PARA
SABÃO E AMACIANTE, DISPENSER
PARA ALVEJANTE, ACESSO AO
CESTO, VOLTAGEM 110 VOLTS.
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
LASER
MONOCROMATICA,
IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 02
BAND
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
LASER
MONOCROMATICA,
IMPRESSÃO
FRENTE E VERSO, 02 BANDEJAS,
SENDO 01 BANDEJA COM NO
MINIMO 100 FOLHAS E OUTRA 150
FOLHAS, VOLTAGEM DE 110 V,
RESOLUÇÃO DE NO MINIMO 1200
POR 1200 DPI, ENTRADA USB, REDE
ETHERNET 10/100/1000 E WIRELES.
FLASH AUXILIAR PARA MAQUINA
FOTOGRAFICA CANON (DS 126291)
MODELO EOS REBEL TB - FLASH
AUXILIAR
PARA
MAQUINA
FOTOGRAFICA CANON (DS 126291)
MODELO EOS REBEL TB
IMPRESSORA:
MULTIFUNCIONAL
LASERJET – FUNÇÕES: SCANNER,
COPIADORA, IMPRESSORA – IMPRESSORA:
MULTIFUNCIONAL
LASERJET – FUNÇÕES: SCANNER,
COPIADORA, IMPRESSORA – COM
CICLO DE TRABALHO MENSAL DE
80.000
PÁGINAS,
MEMÓRIA
PADRÃO: 256 MB - VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO: 40 PPM - QUALIDADE
DE IMPRESSÃO PRETO: 1200 MONITOR:
TELA
DE
TOQUE
INTUITIVA DE 3” - PROCESSADOR:
1200 MHZ – CONECTIVIDADE: USB,
REDE PADRÃO ETHERNET E WI-FI –
VOLTAGEM 110V - RESOLUÇÃO DE
DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: ATÉ 1200
X 1200 DPI

UNIDADE

1

R$ 2.663,00

R$ 2.663,00

UNIDADE

3

R$ 2.356,50

R$ 7.069,50

UNIDADE

1

R$ 1.890,00

R$ 1.890,00

UNIDADE

1

R$ 5.334,50

R$ 5.334,50
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11

IMPRESSORA LASER DUPLEX
UNIDADE
(FRENTE E VERSO), DIGITALIZE,
IMPRIME E COPIE ATRAVÉS DO IMPRESSORA LASER DUPLEX
(FRENTE E VERSO), DIGITALIZE,
IMPRIME E COPIE ATRAVÉS DO
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS. COM CICLO
MENSAL DE NO MÍNIMO 150000
PÁGINAS, COM RESOLUÇÃO DE
IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI,
CONECTIVIDADE DISPOSITIVO USB
2.0, WIFI, ETHERNET 10/100/1000,
MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 256 MB,
COM BANDEJA DE NO MÍNIMO 500
FOLHAS, VOLTAGEM DE 110 A 127
V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 1
(UM) ANO.
NOBREAK: TENSÃO DE ENTRADA UNID.
NOMINAL: 220V, POTÊNCIA DE
SAÍDA NOMINAL CONTÍNUA 750 NOBREAK: TENSÃO DE ENTRADA
NOMINAL: 220V, POTÊNCIA DE
SAÍDA NOMINAL CONTÍNUA 7500VA/
5250W
FAIXA
DE
TENSÃO:
165V/265V; TENSÃO DE SAÍDA
NOMINAL: BIVOLT (SELEÇÃO INT.)
FAIXA DE SAÍDA EM MODO
INVERSOR
120V;
220V;
FREQUÊNCIA DE SAÍDA EM MODO
BATERIA 50HZ; 60HZ ADAPTÁVEL;
TENSÃO
DE
OPERAÇÃO
DA
BATERIA 192 V; TIPO DE BATERIA
SELADA VRLA; VIDA ÚTIL DA
BATERIA ENTRE 2 E 5 ANOS,
CONFORME NÚMERO DE CICLOS;
FILTRO DE LINHA DIFERENCIAL NA
ENTRADA E SAÍDA; PAINEL DE
SINALIZAÇÃO POSSIBILITANDO A
SUPERVISÃO DO ESTADO DA REDE;
DISPLAY LCD; PROTEÇÃO CONTRA
SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO DA
REDE
ELÉTRICA,
PROTEÇÃO
CONTRA DESCARGA PROFUNDA DE
BATERIA,
PROTEÇÃO
CONTRA
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR
CARGA
MÍNIMA
DE
BATERIA,
PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE
TENSÃO,
PROTEÇÃO
CONTRA
DESLIGAMENTO
POR
CURTOCIRCUITO NA SAÍDA, PROTEÇÃO
CONTRA
SOBRECARGA
TEMPORIZADA, PROTEÇÃO PARA
FAX/FONE, PROTEÇÃO CONTRA
DESLIGAMENTO
POR
TEMPERATURA
INTERNA,
PROTEÇÃO
CONTRA

1

R$ 7.559,00

R$ 7.559,00

1

R$ 17.066,67

R$ 17.066,66
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SOBRETEMPERATURA
INTERNA;
CONTROLE DE VELOCIDADE DO
VENTILADOR DE ACORDO COM A
POTÊNCIA E TEMPERATURA DO
NOBREAK; CORREÇÃO DO FATOR
DE POTÊNCIA (PFC) NA ENTRADA,
CONTROLADO
DIGITALMENTE;
ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA;
FORMA DE ONDA DE SAÍDA
SENOIDAL EM SINCRONISMO COM
A REDE ELÉTRICA; PROCESSADOR
DIGITAL (DSP); SOFTWARE DE
MONITORAÇÃO; SENOIDE DE SAÍDA
SEMPRE ESTÁVEL; 16 BATERIAS
INTERNAS DE 12V/9AH OPERANDO
COM
192VDC;
PRESENÇA;
APONTADOR NO LCD DE AUSÊNCIA
DE REDE, AUSÊNCIA OU CARGA
MÍNIMA NA SAÍDA DO NOBREAK,
CONDIÇÃO DA CARGA DA BATERIA,
INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE
TROCA DE BATERIA, POTÊNCIA
EXCESSIVA
NA
SAÍDA
DO
NOBREAK, FATOR DE POTÊNCIA DA
CARGA
E
POTÊNCIAS
ATIVA,
APARENTE
E
DE
PICO,
DESLIGAMENTO
POR
SOBRETENSÃO E SUBTENSÃO NA
SAÍDA, FREQUÊNCIA DE SAÍDA,
SOBRECARGA
OU
CURTOCIRCUITO NA SAÍDA, INDICAÇÃO DE
VELOCIDADE
DO
VENTILADOR,
INDICAÇÃO DO N DE SÉRIE DO
NOBREAK
E
VERSÃO
DO
FIRMWARE,
ESTADO
DA
COMUNICAÇÃO,
MEDIDAS
DE
TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA,
TEMPERATURA E PROTEÇÃO POR
SOBRETEMPERATURA.
MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, UNIDADE
EM ESTRUTURA FEITA DE AÇO
INOX, BIVOLT, BANDEJA CONS MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL,
EM ESTRUTURA FEITA DE AÇO
INOX,
BIVOLT,
BANDEJA
CONSTRUÍDA EM AÇO INOX COM
PROTETOR DE SEGURANÇA, COM
MOTOR DE NO MINIMO 1 CV DE
POTENCIA,
COM
CAPACIDADE
MINIMA DE MOAGEM DE 350 KG/H E
DE NO MINIMO SEIS (6) MESES DE
GARANTIA.

1

R$ 3.989,00

R$ 3.989,00
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14

15

16

AR
CONDICIONADO
"SPLIT",
CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H,
VERSÃO
FRIO,
220V
AR
CONDICIONADO
"SPLIT",
CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H,
VERSÃO FRIO, 220V, COMPRESSOR
ROTATIVO,
COR
DO
PAINEL
BRANCA
OU GELO, CONTROLE
REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL
2010, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "B"
NO CONSUMO DE ENERGIA, COM
CERTIFICAÇÃO
DO
INMETRO.
VAZÃO DE AR MINIMA DE 1360 M³/H
OU MINIMA DE 32 M³/MIN, CICLO
FRIO, FILTRO ANTI BACTÉRIA DE
ALTA PERFORMANCE LAVÁVEL,
REINICIO AUTOMÁTICO, PROTEÇÃO
ANTI
CORROSÃO,
DESUMIDIFICAÇÃO
SAUDAVEL,
TIMER E SUPER SILENCIOSO,
CONTROLE REMOTO SEM FIO COM
DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO,
FUNÇÕES
FAN(
REGULA
VELOCIDADE),
SLEEP,
SMART
(AJUSTE
AUTOMATICO
DE
TEMPERATURA), SWING (AJUSTE
AUTOMATICO
DE
DIREÇÃO
GARANTIA MINIMA DE 1 ANOS NO
EQUIPAMENTO E 1 ANOS NO
COMPRESSOR.
TRAVESSEIRO
EM
SILICONE,
TECIDO
100%
ALGODÃO
TRAVESSEIRO
EM
SILICONE,
TECIDO 100% ALGODÃO, COM 150
FIOS, MEDINDO 50 X 70 CM, COM
ENCHIMENTO
DE
FIBRA
SILICONIZADA.
CAIXA
TÉRMICA
140
LITROS
ACABAMENTO
GALVANIZADO
CAPACIDADE:
140
LITROS
ACABAMENT - CAIXA TÉRMICA 140
LITROS
ACABAMENTO
GALVANIZADO, CAPACIDADE: 140
LITROS, ACABAMENTO INTERNO:
GALVANIZADO,
ISOLAMENTO
TÉRMICO:
POLIURETANO
INJETADO, ARMAZENAMENTO: 72
GARRAFAS DE 60 ML + GELO,
DIMENSÕES APROXIMADAS DO
PRODUTO: 86 X 49 X 58,5 CM,
GARANTIA DO FORNECEDOR: 3
MESES,
INFORMAÇÕES
ADICIONAIS: MEDIDAS INTERNAS 77
X 40 X 47 CM.
MICROFONE SEM FIO S 1X24 BETA
58A

UNIDADE

1

R$ 4.990,00

R$ 4.990,00

UNIDADE

2

R$ 99,45

R$ 198,90

UNIDADE

2

R$ 980,00

R$ 1.960,00

UNIDADE

1

R$ 1.055,00

R$ 1.055,00
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19

MAQUINA LIMPEZA JACTO ALTA UNIDADE
PRESSÃO C/ STOP MD 6200 110V MAQUINA LIMPEZA JACTO ALTA
PRESSÃO C/ STOP MD 6200 110V
AR
CONDICIONADO
30.000 UNIDADE
BTUS,SPLIT
,CONTROLE
DE
TEMPERATURA,FRIO,COM
CONTROLE
REMOTO,SLEEP/TIMERTURBOREINI
CIO,DISPLAY/PAINEL
DIGITAL
,FILTRO
DE
BACTERIAS,AUTO
LIMPEZA
DESUMIDIFICADA.COMPRENSOR
ROTATIVO,ALTURA 33CM,LARGURA
122,50
CM,PROFUNDIDADE
24,50CM,PESO
INTERNA
20KG
ALTURA
84
CENTIMETROS
LARGURA
90
CENTIMETROS
PROFUNDIDADE 33 CENTIMETROS
PESO
EXTERNA
33
CM,TENSAO/VOLTAGEM DE 220W.
MAQUINA DE COSTURA ZIG ZAG UNIDADE
SUN
SPECIAL
SS20U53
COM
GABINETE - MAQUINA DE COSTURA
ZIG ZAG SUN SPECIAL SS20U53
COM GABINETE

1

R$ 1.512,25

R$ 1.512,25

1

R$ 4.625,80

R$ 4.625,80

1

R$ 3.895,00

R$ 3.895,00

Os Produtos ofertados e os serviços prestados deverão atender as especificações
contidas no edital Anexo I.
VI. JUSTIFICATIVA
Seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de
Preços para aquisição de material permanente, com fornecimento parcelado, para serem
utilizados pelas Secretarias Municipais de Inocência, Fundo Municipal de Assistência, e Fundo
Municipal de Saúde, nos seus diversos departamentos, pelo período de 12 (doze) meses,
constatou-se que várias unidades do setor público não possuíam toda estrutura necessária
para os funcionários desempenharem suas funções, ou se o possuíam não estão em
quantidade suficiente. Desta forma, faz, se necessária a aquisição dos materiais permanentes
relacionados, para que as unidades públicas que ainda não foram contempladas com os
mesmos possam ser atendidas e suprida, assim, a demanda surgida.
VII.

VALOR ESTIMADO

O valor global estimado para a presente Contratação é de R$ 97.137,06 (Noventa sete mil
cento e trinta sete reais e seis centavos).
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ANEXO III
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
A empresa _______________________ por intermédio do seu representante ou
procurador declara ao Município de .................... – MS que atende a todas as
condições de habilitação no Processo Licitatório n° ............../2017 - Edital de Pregão n°
............../2017.
Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por
eventual falsidade.
DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE HABILITAÇÃO
(assinalar somente quando for ME e EPP e estiver a documentação fiscal irregular)

Sou Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e Declaro que possuo
restrição da documentação exigida, para efeito da comprovação de
regularidade fiscal.

Local e data.

___________________________
assinatura e numero da identidade do representante legal e CNPJ da empresa

Rua João Batista Parreira, 522, Centro– Fones: (67)3574-1350/1040/1041
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
( EXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES)

A Empresa________________________________________________, CNPJ N.º
_______________, (endereço completo) ___________________________________
Nº_______,Bairro________________________,
Cidade
________________________- neste ato representada por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante
por procuração, o Sr. ______________________________________, brasileiro,
(estado civil)__________________, profissão____________________, portador da
Carteira de Identidade nº ____________- SSP ______, inscrito no CPF/MF sob o nº
____________________________________, no uso de suas atribuições legais,
declara que a Empresa acima mencionada, compromete-se nos termos da legislação
informar a qualquer tempo, sob as penalidades cabíveis, a existência de fatos
supervenientes impeditivos à habilitação, decorrente do Pregão Presencial nº
_____/2017.
__________– ______, _____ de _______de 201....
...............................................................................
Assinatura do(a) representante da Empresa
Nome:__________________________________
nº do CPF _______________________-_______
e Nº RG _______________________SSP/_____

┌

┐

└ Carimbo Padronizado CNPJ ┘
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MENOR

A Empresa________________________________________________, CNPJ N.º
_______________,(endereço
completo)___________________________________
Nº_______, Bairro________________________, Cidade ________________________- neste ato representada por seu proprietário/ sócio-gerente ou representante
por procuração, o Sr. ______________________________________, brasileiro,
(estado civil)__________________, profissão____________________, portador da
Carteira de Identidade nº ____________- SSP ______, inscrito no CPF/MF sob o nº
____________________________________. Declara que não há no quadro de
pessoal desta Empresa, 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, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do
art. 7°, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993,
sob a nova redação da Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999.
__________________ – _______, ______ de _________ ______ de 20....

....................................................................................................
Assinatura do(a) representante da Empresa
Nome:___________________________________
nº do CPF _______________________-_______
e Nº RG _______________________SSP/_____
┌

┐

└ Carimbo Padronizado CNPJ ┘
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)
A Empresa ____________________________________________________, inscrita no CNPJ
n° ____________________________________________, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr.(a) _________________________________________, portador (a) da Carteira de
Identidade n° ____________________ expedida pela SSP/____ e de CPF n°
_________________________________ DECLARA, para fins do disposto no item 4 do Edital
Pregão Presencial n° _____/2017, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei,
que esta empresa, na presente data, é considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n°
123/2006.
DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
(localidade)_______, de ____________de ____.
.....................................................................................................
Assinatura do(a) representante da Empresa
Nome:___________________________________
nº do CPF _______________________-_______
e Nº RG _______________________SSP/_____
┌

┐

└ Carimbo Padronizado CNPJ ┘

_____________________________
Carimbo e Assinatura do Profissional
(habilitado no CRC- Conselho Regional de Contabilidade)
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição
jurídica da empresa licitante, e deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta
de preços e habilitação, a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a empresa
usufrua dos privilégios da Lei nº123/06.
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL N. ........../2017
PROCESSO n° .............../2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° ....................
Aos ........... dias do mês e ........... do ano de dois mil (...........), comparecem, de um
lado, o MUNICÍPIO DE ............. - Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o n. º ............... com sede administrativa localizada
na Rua ..............., nº ..........., Inocência .............., nesta cidade de .............-MS,
representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ............., brasileiro, casado,
empresário, portador da Carteira de Identidade RG. nº ..........-SSP/MS e do CPF nº
............., residente e domiciliado à Rua ................., nº ...., Bairro ............., nesta cidade
de .............-MS, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas, e nos termos do
Decreto Municipal n° ..../2............., de 21/01/2............., doravante denominado(a)
ADMINISTRAÇÃO e a empresa
abaixo qualificada, doravante denominada
COMPROMITENTES FORNECEDORES, resolvem firmar a presente ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS e TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, classificada em primeiro lugar para os itens ............................................,
objeto da licitante, doravante denominada DETENTORA DA ATA destes itens,
resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ....../2017 de acordo com
o resultado da licitação decorrente do PROCESSO LICITATÓRIO Nº ............./............,
PREGÃO Nº ............./........... regido pela Lei Federal n. 10.520/02, subsidiariamente
pela Lei n. 8.666/93, bem como, pelos Decretos Municipais n° ........../20xx (pregão) e
n° ..../20xx (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
Empresa ............., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.
.................., Inscrição Estadual n. ............., com sede na ..............., na cidade de
.............-SP, neste ato representada pelo Senhor ............., brasileiro, casado, vendedor
propagandista, portador do RG n. ...........-SSP/MS e do CPF/MF n. ............., residente
e domiciliado na Rua ........, nº ........., Bairro ............., na cidade de ..............-MS.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade a constituição por Seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o Registro de
Preços para aquisição de equipamento e Material permanente, com fornecimento
parcelado, para serem utilizados pelas Secretarias Municipais de Inocência, pelo
período de 12(doze) meses, nas condições definidas no ato convocatório, seus
anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial nº. 160/2017, que integram
este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens
registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação
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relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do
registro de preços preferência em igualdades de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de menor preço
inscrita na ata do Pregão n° 058/2017, Processo Administrativo n° 160/2017 de
acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas de que integram este
instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme
segue:
1.
Un.

.........
Qtde.

2.
Un.

...........
Qtde. Marca

Marca

Valor
Unit.

Valor
Unit.

Classificação Fornecedor

Classificação

Fornecedor

2.2. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de
Registro de Preço.
2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos
devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da
relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na aliena “d” do
inciso II do caput e do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de
que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação
comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da
planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de
transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do
momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.
2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados,
índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das
condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação
de preço máximo a ser pago pela administração.
2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no
processo.
2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente
estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo
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cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem
aplicação de penalidades ou determinar a negociação.
2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do
contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e,
sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.
2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:
a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação
para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado
no mercado;
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação,
visando igual oportunidade de negociação.
2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante
requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do
preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea “d” do inciso II do
caput ou do §5° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador
poderá:
a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços
inicialmente registrados:
b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo
estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do
preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
c) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser
entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão
gerenciador;
d) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente
constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo
registrado o de menor valor.
2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de
Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.
2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes
serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item
ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços
registrados, sem aplicação das penalidades.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais
prorrogações, sendo que o prazo de validade da ata de registro de preços não será
superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º
do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.
3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência
conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos
contratos, obedecida o disposto no inciso III do § 3º do art. 15 e art. 57, ambos da Lei
n° 8.666, de 1993.
3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4°, da Lei n°
8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos
os demais requisitos deste Decreto, não sendo esta com validade superior à 12 meses,
incluídas eventuais prorrogações.
CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da
Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão
apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que
formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho
de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma
estabelecida no §4° do art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993, e procederá diretamente a
solicitação como fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de
classificação.
4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a
serem pagos serão aqueles registrados em ata.
4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei
Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais
normas cabíveis.
4.4. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o
órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de
registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para
a anexação ao respectivo processo de registro.
4.5. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
licitatório, sendo que serão denominadas “Órgão não-participante ou carona”.
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4.6. Os órgãos ou entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
mediante consulta dirigida ao Prefeito Municipal, contendo a informação do item e a
quantidade desejada, que posteriormente encaminhará ao órgão gerenciador da Ata,
para que este verifique a possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços, com
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem
de classificação.
4.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.8. Caso o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços não concorde, deverá
encaminhar correspondência mencionando a impossibilidade de atender, sendo então
comunicado ao órgão não-participante ou carona a impossibilidade de sua adesão à
Ata de Registro de Preços. Caso ele concorde, deverá encaminhar correspondência
mencionando, devendo ser anexado uma cópia da correspondência no processo.
4.9. Caberá ao órgão gerenciador providenciar o Termo de Adesão do carona e o
respectivo apostilamento em Ata de Registro de Preços dos órgãos não-participantes
ou carona, para futuro acatamento dos pedidos.
4.9.1. Após assinatura do Termo de Adesão, deverá ser providenciada cópia do
documento para ser anexado ao processo que originou o registro de preços.
4.10. As aquisições ou contratações adicionais que serão efetuadas pelo “carona” não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.
4.11. A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir,
não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento licitatório.
4.12. O Município de Inocência, através do órgão gerenciador não responde pelos atos
do órgão carona.
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1. Compete ao Órgão Gestor:
5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente
da presente licitação será do Departamento de Licitação, denominado como órgão
gerenciador do Sistema de Registro de Preços,
5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no
mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a
ser pago pela Administração.
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5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de
registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e
seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem
de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
5.1.3.. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema
Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de
condições, sem que caiba recurso ou indenização;
5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços“de oficio”através de
apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo
legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a
Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no
processo;
5.1.6. Emitira autorização de compra;
5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder
igualdade de condições, no caso de contrações por outros meios permitidos pela
legislação;
5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas
obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de
todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão
gerenciador qualquer irregularidade verificada;
5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo detentor da ata.
5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:
5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e
atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de
Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a
sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade,
observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata
de Registro de Preços;
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5.3.2. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as
obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
5.3.3. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer
ônus para a Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;
5.3.4. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os
pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;
5.3.5. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da
negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os
preços inicialmente registrados garantidos a compensação dos valores dos produtos já
entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio
originalmente estipulado;
5.3.6. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração,
resultante do ato de revisão;
5.3.7. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar
pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados
na legislação relativa às licitações.
5.3.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de
preços.
5.3.9. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na
cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de
prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do
órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:
6.1.1. Pela Administração, quando:
a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços
a que estiver vinculado;
b)o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de
fornecimento;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar
superior ao praticado no mercado;
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e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a
administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração
pública, no termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.
6.1.2. Pela detentora da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.
6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de
preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao
expediente que deu origem ao registro.
6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente.
6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá
ser protocolada no protocolo geral do município, sito a Rua João Batista Parreira nº
522, centro, Inocência/MS, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas
previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao
fornecedor o contraditório e a ampla defesa.
6.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá
emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.
CLÁUSULA SETIMA – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto,
pelos órgãos e entidades da Administração do Município de Inocência - MS.
7.1.1. A Administração nomeia o(s) funcionário(s) Terezinha do Carmo Carneiro
Santos, João Paulo Rosa dos Santos, Hyan Queiroz Lacerda Junqueira de Paula,
Thiago Dutra de Paula, Helem Bruna da Costa, Andreia Alves Leal, Jackeline
Oliveira da Silva Ferreira, Oclécio Azambuja Pinho Cavalcante, Vanir Tomaz da
Silva, como FISCAL desta Ata de Registro de Preço, cabendo a ele(s) toda a
Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos previstos neste Documento por
parte da(s) empresa(s) vencedora(s) do Certame.
7.1.2 Fica como responsabilidade do FISCAL, acionar tanto o Departamento de
Licitação, como o Assessor Jurídico sob qualquer descumprimento das regras desta
Ata por parte das empresas, sendo que todos os comunicados deverão ser feitos por
escrito.
7.1.3 O FISCAL do Contrato deverá ser comunicado, bem como possuir cópia de todos
os pedidos realizados pelo Departamento de Compras para possui conhecimento de
todos os Atos praticados.
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7.1.4. Todas as Secretarias deverão comunicar o FISCAL quando da chegada das
mercadorias para que o mesmo realize a conferência.
7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito,
formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo
constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para
a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou
autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4°
do art. 62 da Lei n° 8.666, de 1993,acompanhada a respectiva nota de empenho,
contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá
diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a
ordem de classificação.
7.3.1. As empresas contratadas obrigam-se a fornecer os objetos, sem o
estabelecimento mínimos de valor por pedido.
7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o
quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Setor de
Compras e Licitação – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte
quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de
fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega
dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Autorização de
Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante ou em local em que esta
indicar, sempre dentro do município de Inocência.
7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante,
não podendo ultrapassar 02 (dois) dias da data da emissão das Autorizações de
Fornecimento.
7.5.3. Se a detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte
dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações do item 7.5.2 deste
edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando
estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente,
de acordo com o consumo anual previsto para cada item do Anexo I ou quando da
primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
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7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da
fornecedora detentora da Ata.
7.8. A detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais a que se refere ao Anexo I
novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na
proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não
esteja em conformidade com as referidas especificações.
7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as
especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem
danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos
materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses
a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido,
acidente e desgaste natural.
7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como
todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por
conta exclusiva da contratada.
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado
mediante crédito em conta bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da
Lei n° 8.666/93 e alterações.
8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s)
fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema
de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com
o INSS e com o FGTS.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento
será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.
8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério,
poderá devolvê-la, para as devidas correções;
8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada,
para fins de atendimento das condições contratuais.
8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em
favor da fornecedora.
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8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.
CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro
de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos
Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de
empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas
no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
04.123.0401.2033

NATUREZA DA
DESPESA
449052

FONTE

FICHA

100

20170284

04.122.0201.2002

449052

100

20170582

12.361.0702.2059

449052

101

20170361

27.812.0901.2069

449052

100

20170625

04.122.0301.2031

339030

100

20170599

18.541.0010.2116

449052

100

20170475

23.122.1001.2071

449052

100

20170452

15.451.0501.2110

449052

100

20170539

04.122.0301.2031

449052

100

20170603

04.122.0501.2037

449052

100

20170300

08.243.0207.2118

449052

129

20170047

08.244.0801.2078

449052

100

20170069

10.302.0602.2090

339030

114

20170137

99.2017.1.16 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
10.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de
irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:
10.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa
do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou
documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei,
devidamente informados e aceitos:
a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou
contrato;
b) cancelamento do preço registrado;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a administração no prazo de até cinco anos.
10.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.
10.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:
a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da
prestação em atraso até o décimo dia;
b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.
10.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de
prestação de serviço:
a) advertência, por escrito, nas falta leves;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não
cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo
fornecedor;
c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar
com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois)
anos.
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
10.1.3.1. A penalidade prevista na alínea “b” do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de
forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d”,
sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das
hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária
de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até
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cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral do Município de Inocência, o
licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude
fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei n° 10.520, de
2002.
10.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo
estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de
participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto
não adimplida a obrigação.
10.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 11.1.3,
será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na
forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser
concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo
de sanção mínima de dois anos.
10.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.
10.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral
dos fornecedores do Município de Inocência.
10.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do
Município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA EFICÁCIA
11.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação
do respectivo extrato na imprensa oficial do município.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
13.1. Fica eleito o Foro de Inocência-MS para dirimir dúvidas ou questões oriundas do
presente instrumento.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em
duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
Inocência- MS, 10 de outubro 2017.
Prefeito Municipal
Promitente Fornecedor:
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ANEXO VIII

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ........................................................................., CNPJ ou CIC no.
........................................, sediada ................. (endereço completo) ......................, declara, sob
as penas da lei, de que conhece e aceita o teor completo do edital, ressalvando-se o direito
recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o
cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

(a)

...............................................................................
nome e número da identidade do declarante
(representante legal da empresa)

......, .. de ........ de 2......

.............................................................................
Representante Legal da Firma
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ANEXO IX

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante)

DECLARAÇÃO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO.

A empresa _______________por intermédio do seu representante ou procurador
declara ao Município de .............../MS que atende a todas as condições de habilitação no
processo licitatório nº _________ Edital de Pregão nº________.

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e criminal por
eventual falsidade.

Local e data.
Assinatura
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017
PROCESSO Nº. 160/2017

Razão Social: _____________________________________________________
CNPJ Nº _________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________
Cidade: _______________ Estado: __________
Telefone: ______________ Fax: ____________

Pessoa para contado: ___________________________________________
Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima
identificada.
Local: __________________, ___ de _____________ de 20_____..

_____________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 000/2017

O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua João Batista Parreira n.º 522, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J.
sob o Nº.03.342.938/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
.............., ......, ......, portador do RG n.º .... e CPF n.º ......, residente e domiciliado na
..........., ...., Inocência - MS, doravante denominado Contratante e de outro lado a
empresa ___________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º _______________, com estabelecimento na Av. _____________,
n. _____, Jd. Bom Jesus, na cidade _________, doravante denominada Contratada,
representada neste ato por seu procurador o Sr._______________, ___________,
__________, __________, portador (a) da CI sob o RG nº _____________, e inscrito
(a) no CPF/MF n.º ____________, residente e domiciliado (a) na Av.
_______________, n. _____, _________ e perante as testemunhas abaixo firmadas,
pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de
homologação do processo de Pregão Presencial nº 058/2017, realizado nos termos
da Lei Federal nº 10.520/2002, e Decreto Municipal nº 007/2006, e regulado
subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93 em sua atual redação, atendidas as
cláusulas e condições que se enunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, objetivando o Registro de Preços para aquisição de
equipamento e Material permanente, com fornecimento parcelado, para serem
utilizados pelas Secretarias Municipais de Inocência, nos seus diversos departamentos,
pelo período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO: A forma de entrega será parceladamente
(diária, semanal, quinzenal ou mensal), de acordo com a necessidade da
requisitante;

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a
este contrato o valor global de R$ __________ (________________), para o
fornecimento do objeto previsto na cláusula primeira, e para o período mencionado na
cláusula quarta.
§ 1º - Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados na Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Inocência, a prazo, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos
produtos, conforme dispõe o art. 40, Inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93, e
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mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e visadas,
por funcionários deste Município.
§ 2º - O critério de reajuste dos preços contratados será com base no Inciso XI do Art.
40, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data
dos reajustes determinados pelo órgão competente do Governo Federal, ou da
variação efetiva do custo da produção e preços atuais de mercado local ou regional,
mediante pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA (IBGE).
§ 3º – Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato
atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a título de compensação
financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao
pagamento, multiplicado pelo número de dias de atraso do mês correspondente,
repetindo-se a operação a cada mês de atraso.
§ 4º - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito.
§ 5º - Caso se faça necessária à retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo
terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta
de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem.
CLÁUSULA QUARTA - O PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato de 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
PARÁGRAFO ÚNICO – Havendo interesse da Administração, o presente Contrato
poderá ser prorrogado nas seguintes hipóteses:
I – Nos casos previstos na legislação pertinente;
II – Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do
objeto do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária.
FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA
04.123.0401.2033

NATUREZA DA
DESPESA
449052

FONTE

FICHA

100

20170284

04.122.0201.2002

449052

100

20170582

12.361.0702.2059

449052

101

20170361

27.812.0901.2069

449052

100

20170625

04.122.0301.2031

339030

100

20170599

18.541.0010.2116

449052

100

20170475

23.122.1001.2071

449052

100

20170452

15.451.0501.2110

449052

100

20170539

04.122.0301.2031

449052

100

20170603
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04.122.0501.2037

449052

100

20170300

08.243.0207.2118

449052

129

20170047

08.244.0801.2078

449052

100

20170069

10.302.0602.2090

339030
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99.2017.1.16 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
99.2017.1.22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
99.2017.1.18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
99.2017.4.2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR – MAC
99.2017.1.26 GERENCIAMENTO DE POLÍTICA DE INFRAESTRUTURA
99.2017.1.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
99.2017.3.3 DEPARTAMENTO SCFV
99.2017.1.1 GABINETE DO PREFEITO
99.2017.1.21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
99.2017.1.20 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
99.2017.3.10 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD-SUAS)

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO: Cabe ao Contratante, a seu critério e
através da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, exercer ampla, irrestrita
e permanente fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e,
a Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo Contratante.
PARÁGRAFO ÚNICO – A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais
ampla e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo
informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem
obrigações da Contratada, além das demais previstas neste Contrato ou dele
decorrentes:
I – Entregar os produtos, objeto deste Contrato, no prazo proposto e em conformidade
com as especificações exigidas no Edital;
II – Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação que deu origem a este ajuste;
III – Assumir, com exclusividade, todos encargos, impostos e taxas que forem devidos
em decorrência do objeto deste Contrato, bem como as contribuições devidas à
Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de
trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do
objeto pactuado;
IV – Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por
quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros;
V – Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de estarem
sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e
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fiscais;
VI – Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste
instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do objeto
deste Contrato;
VII – Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou
perda de descontos para o Contratante;
VIII – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem, no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato;
IX – Instruir o fornecimento dos objetos deste Contrato com as notas fiscais
correspondentes, juntando cópia da solicitação de entrega (requisição);
X – Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e
responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado
causa;
XI – Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem
obrigações do Contratante:
I – Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;
II – Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações
que se fizerem necessários à execução do fornecimento;
III – Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato;
IV – Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato;
V – Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades
e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
VI – Fiscalizar o presente Contrato através do Órgão competente e a Administração
nomeia o(s) funcionário(s) Terezinha do Carmo Carneiro Santos, João Paulo Rosa
dos Santos, Hyan Queiroz Lacerda Junqueira de Paula, Thiago Dutra de Paula,
Helem Bruna da Costa, Andreia Alves Leal, Jackeline Oliveira da Silva Ferreira,
Oclécio Azambuja Pinho Cavalcante, Vanir Tomaz da Silva, como FISCAL deste
contrato cabendo a ele(s) toda a Fiscalização para o fiel cumprimento de todos os atos
previstos neste Documento por parte da(s) empresa(s) vencedora(s) do Certame.
VII – Acompanhar a entrega dos produtos efetuada pela Contratada, podendo intervir
durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão da entrega.
CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: Os
produtos, objeto deste Pregão, deverão ser entregues conforme solicitações das
Secretarias requisitantes, incluso o frete, respeitando-se o limite da quantidade de cada
item, e acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança
durante o transporte.
§ 1º - A Contratada obriga-se a fornecer os produtos a que se refere este Contrato,
conforme os quantitativos e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira
responsabilidade a substituição daqueles que não estejam em conformidade com as
referidas especificações.
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§ 2º - O recebimento dos produtos se efetivará, em conformidade com os arts. 74, I, e
76 da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor
responsável do Órgão competente, após a verificação da qualidade, quantidade,
características e especificações dos produtos.
§ 3º - Recebidos os produtos, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua
utilização normal, vier a se constatar fatos supervenientes que os tornem incompatíveis
com as especificações, proceder-se-á a imediata substituição do mesmo, contados da
comunicação da irregularidade pelo Órgão.
§ 4º - Serão recusados os produtos que não atenderem às especificações constantes
neste Contrato e que não estejam adequados para uso, devendo a Contratada
proceder à substituição na forma dos § 1º e 2º desta cláusula, no prazo máximo de 05
(cinco) dias, contados da comunicação.
§ 5º - Especificar na(s) Nota(s) Fiscal (is): preço unitário, inclusive os centavos,
incluídas todas as taxas, impostos, frete, seguro e demais despesas.
§ 6º - Os produtos objetos deste Contrato devem-se fazer acompanhado da Nota
Fiscal/Fatura discriminativa para a efetivação de sua entrega.
§ 7º - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, subsidiariamente,
as disposições da Lei Federal nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Nos termos do art. 86
da Lei Federal n.º 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento)
sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no
fornecimento do objeto deste Contrato, até o limite de 10% (dez por cento) do valor
total do contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas,
garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes
sanções:
I – Advertência por escrito, quando a Contratada praticar irregularidades de pequena
monta;
II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução
total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial;
III – Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens
anteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
fornecimento, cumulável com as demais sanções, inclusive rescisão contratual, se for o
caso;
IV – Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao Órgão competente no
prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial, podendo,
ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente a critério do
Contratante.
Rua João Batista Parreira, 522, Centro– Fones: (67)3574-1350/1040/1041
CEP 79580-000– Inocência - Mato Grosso do Sul

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser
I – determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93;
II – amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração;
III – judicial, nos termos da legislação;
§ 1º - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 2º - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de
Direitos, vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº. 058/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Aos casos omissos neste instrumento, por
ocasião da execução do objeto, serão aplicáveis a Legislação pertinente a espécie,
nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n.º 8.666/93, em sua atual redação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES: O presente Contrato poderá
ser alterado, nos casos previstos na legislação pertinente, para ajuste de condições
supervenientes que impliquem em modificações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste
Contrato deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos
representantes legais das partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do
prazo regulamentar, o Contratante providenciara a publicação em resumo, do
presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: O foro do presente contrato será o da
Comarca da cidade de Inocência-MS, excluído qualquer outro.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente
instrumento, com 03 (três) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas
testemunhas que a tudo assistiram.
Inocência-MS, ___ de _________ de 2.017.

_________________________________
O MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA - MS
José Arnaldo Ferreira de Melo
Prefeito Municipal
Rua João Batista Parreira, 522, Centro– Fones: (67)3574-1350/1040/1041
CEP 79580-000– Inocência - Mato Grosso do Sul

___________________________
Contratada
TESTEMUNHAS:
________________________
CPF/MF
________________________
CPF/MF
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