PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
Estado de Mato Grosso do Sul
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

EDITAL DO PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº29/2017
PROCESSO Nº 057/2017
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM;
DATA: 17/08/2017
HORÁRIO: 09:00 Horas (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul)
LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação, sito a Rua Marechal
Floriano Peixoto em Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul.

A Prefeitura de Santa Rita do Pardo, mediante a Pregoeira designada pelo
Decreto nº 072, de 19 de maio de 2017, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇO, do tipo menor preço por
item, na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura de Santa Rita do Pardo, situada a
Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 910, Santa Rita do Pardo, Mato Grosso do Sul, do
Pregão conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
O procedimento licitatório obedecerá integralmente à Lei 10.520/2002, Decreto nº
052/2014 (Registro de Preços), Decreto nº 119/2009 e Lei Complementar nº123/2.006 e
subsidiariamente, às normas da Lei 8.666/93 e suas modificações, que regulamentam a
licitação na modalidade Pregão.
1.

DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de
empresa para Futuro e Eventual fornecimento de peças de eletrodomésticos e prestação
de serviços na manutenção, instalação e reparos de ares - condicionados, refrigeração e
eletrodomésticos em geral em todos os locais da Administração Pública Municipal,
conforme Termo de Referência constantes do Anexo VIII.
2
2.1.

DOS ANEXOS
São partes integrantes deste Edital:

Anexo I – Planilha de Proposta de Preços;
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Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços e minuta de Contrato;
Anexo III – Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
Anexo IV - Declaração de não emprego a Menor de Idade;
Anexo V – Modelo de credenciamento
Anexo VI – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo VII – Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.
Anexo VIII – Termo de Referência.
3
3.1

DA PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as

exigências inclusive quanto à documentação, constantes neste Edital e seus anexos;
3.1.1

Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e

apresentação de suas propostas;
3.1.2 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.1.2.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;
3.1.2.2 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública
suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;
3.1.2.3 Que estejam reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de
constituição, e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.1.2.4 Estrangeiras que não funcionem no País.
4
4.1

DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por

um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar
deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda,
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no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente.
4.2

O credenciamento deverá ser feito por meio de instrumento público ou particular

com firma reconhecida, outorgando poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar, em nome do proponente, todos os demais atos pertinentes ao certame. Nos
casos de sócio-proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o deverá
ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
4.3

As procurações referidas no subitem acima, (instrumento público ou particular de

procuração) deverão ser assinadas comprovadamente por quem possua inquestionáveis
poderes de outorga, devendo fazer prova disso o Contrato Social chancelado pela Junta
Comercial ou o Estatuto Social devidamente registrado.
5
5.1

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
A Proposta de Preços e os documentos de Habilitação deverão ser apresentados

no local, dia e hora, determinados, em 02 (dois) envelopes, devidamente fechados e
rubricados no fecho, e atender aos seguintes requisitos:
a)

Envelope A: Proposta de Preços

b)

Envelope B: Documento de Habilitação, composto pelos Documentos de
Habilitação exigidos no item 8 deste Edital.

ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS
PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:
5.2

Os interessados deverão, após o credenciamento, apresentar declaração dando

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no
inciso VII do artigo 4º da Lei 10.520/2002. A mesma deverá ser entregue em separado
dos envelopes de “Proposta” e “Documentação”, modelo Anexo VI;
5.2.1 A proposta de preço deverá ser apresentada em duas vias através de formulário
denominado “PROPOSTA DE PREÇO”, de acordo com o anexo I parte integrante deste
Edital, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente,
redigida com clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante
proponente;
5.2.2 Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: nome,
estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, para
fins de assinatura do contrato;
5.2.3 Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua apresentação;
5.2.4 Indicar as descrição dos serviços ofertados e demais referências que bem
identifiquem os itens cotados.
5.2.5 Ser apresentada com cotação de preços definida no objeto deste Edital e seus
anexos, em moeda corrente nacional (R$), expressos em algarismos.
5.2.6 No preço por item da proposta em caso de divergência, entre os valores dos
unitários e totais, será considerado o primeiro;
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5.2.7 Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e
sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos;
5.2.8 Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
5.2.9 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser
prestados a Prefeitura de Santa Rita do Pardo sem ônus adicionais;
5.2.10 A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
5.2.11 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
6.1 A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preço de interesse do licitante e os documentos que a instruírem será pública, dirigida
por um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002, O Decreto nº
052/2014 (Registro de Preços) e o Decreto nº 119/2009 e Lei Complementar nº
123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, subsidiariamente, com as normas da Lei
8.666/93 e suas modificações e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no
local e horário já determinado;
6.2

No local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão

comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
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lances verbais, e para a prática dos demais atos do certame, conforme item 4 deste
Edital.
6.3

Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
6.4

Serão abertos os envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS, sendo feita a

sua conferência e posterior rubrica.
7

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 As propostas serão julgadas e a adjudicação será feita à proposta que apresentar o
MENOR PREÇO por ITEM e estiver de acordo com as normas deste edital.
7.2

A proposta de preços para os itens deverá ser apresentada através de formulário

denominado “PROPOSTA DE PREÇO”, de acordo com o anexo I parte integrante deste
Edital, redigido em língua portuguesa, digitada sem rasuras ou entrelinhas, em uma via,
assinada a última folha e rubricadas as demais;
7.3

Será classificada pelo Pregoeiro a proposta de menor preço para o item definido

neste Edital e seus Anexos, bem como as propostas com preços até 10% superiores
àquelas, ou as propostas das 03 (três) melhores ofertas;
7.4

No caso de empate nos preços, entre os classificados na forma do item 7.3, serão

admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.
7.5

Aos proponentes classificados conforme o item 7.3, será dada oportunidade para

nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, para escolha das propostas de menor valor para o item;
7.6

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes

dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.
7.7

O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à

redução do preço.
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7.8

Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o
desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o
valor de referencia definido pela administração pública, ou, ainda, para obtenção de
melhor proposta para a Administração;
7.8.1. Entende-se por empate, as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
7.8.2. Para efeito do disposto no subitem 7.8.1. acima, proceder-se-á da seguinte
forma:
I – a microempresa ou empresa de 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;
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma do inciso anterior, serão convocados as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese a que se refere o subitem 7.8.1., na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
III – No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.8.1. acima,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar a melhor oferta.
7.8.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 7.8.1. acima, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
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7.9 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital;
7.10 Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas
exclusivamente pelo critério de menor preço por item;
7.11 O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados
pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo
motivadamente a respeito;
7.12 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições
habilitatórias pelo licitante que a tiver formulado, com base nos dados cadastrais,
assegurado o direito de atualizar seus dados no ato ou conforme documentação
apresentada na própria sessão, quando for o caso;
7.13 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus anexos, pelo
Pregoeiro;
7.14

Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências

editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação
até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo
proponente declarado vencedor e a ele adjudicado os serviços, definidos no objeto deste
Edital e seus Anexos;
7.15

Identificada a proposta de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar

diretamente com o proponente, para que seja obtido preço menor, qual seja, a
aproximação do menor valor ofertado, ao valor estimado pela Administração Pública;
7.16 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo
Pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da
equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito;
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7.17 Verificando-se no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada;
7.18 Não serão consideradas qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto
deste Edital e seus Anexos.
8. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “II”)
8.1.

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,

por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou, ainda, por cópias simples, desde que
acompanhadas dos respectivos originais para conferência pelo Pregoeiro.
8.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual (facultativo, caso tenha sido
apresentado no credenciamento);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais (facultativo, caso tenha sido
apresentado no credenciamento);
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por
ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea "b", deste subitem
(facultativo, caso tenha sido apresentado no credenciamento);
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercício (facultativo, caso tenha sido apresentado no credenciamento);
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir(facultativo, caso tenha sido
apresentado no credenciamento).
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8.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal mediante apresentação dos seguintes
documentos, nos termos da resolução conjunta PGFN/RFB nº 2 de 31 de agosto de
2005:
c.1) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais e á Divida Ativa da União, ou Certidões Individuais até a expiração
de seu prazo de validade;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais, instituídos por lei, mediante os seguintes
documentos:
d.1) Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS, (especifica), emitido pelo órgão
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da
Lei; certidão emitida com base na Portaria Conjunta RSB/PGVN Nº 1751 de 02/10/2014.
d.2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista emitida pelo Ministério do trabalho;
d.3) Certificado de Regularidade do FGTS (CRS), emitido pelo órgão competente, da
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais)
emitido pelo órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do
proponente, na forma da Lei.
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, emitida pelo órgão competente, da
localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei.
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8.4. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentado na forma na Lei, no caso de sociedades por ações, a cópia do balanço deve
ser acompanhada de comprovação de registro na Junta Comercial; nos demais casos, a
cópia do balanço deve ser acompanhada de cópia dos termos de abertura e
encerramento do Livro Diário registrado na Junta Comercial; em qualquer caso, o
balanço deve conter assinatura do representante legal da empresa e de profissional
habilitado no CRC, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
a.1) As empresas constituídas a menos de 01 (um) ano, deverão comprovar tal situação
mediante apresentação do Balanço de Abertura ou Declaração do Contador;
a.2) As microempresas e as empresas optantes pelo sistema lucro presumido, deverão
apresentar Declaração do Contador, acompanhada da cópia do Imposto de Renda, do
último exercício social.
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
8.5. Disposições Gerais da Habilitação
8.5.1. É facultada a substituição dos documentos de habilitação exigidos neste edital,
pelo comprovante de registro cadastral do município de Santa Rita do Pardo - MS, para
participar de licitações junto à Administração, no ramo de atividade compatível com o
objeto do certame, o qual deverá ser apresentado acompanhado dos documentos
relacionados no sub-item 8.3 alíneas “c”, “d”, “e”, e “f”; sub-item 8.4 alínea “b” e subitem 8.5 alíneas “a, b”.
8.5.2. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias a contar da
data de sua emissão.

PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
Estado de Mato Grosso do Sul
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

8.5.3. A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva (s) com Efeito Negativa
(s) e que tiverem seus débitos parcelados, deverá(ao) apresentar junto com a Certidão
(ões) as Guias de Recolhimentos dos últimos 03 (três) meses, devidamente quitada.
(com a autenticação mecânica do pagamento);
8.5.4. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.
8.5.5. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que não
seja original, o Pregoeiro efetuará a consulta no site correspondente, para a verificação
da sua autenticidade.
8.5.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, conforme prevê
a Lei Complementar 147/2014, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogados por igual período (a critério da Administração) contados a partir da
declaração do vencedor do certame pela Administração, às microempresas e empresas de
pequeno porte para o saneamento na documentação fiscal exigida, conforme Art.43 §1º
da Lei 147 de 07 de agosto de 2014, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa.
8.5.6.1. As Microempresas e empresas de pequeno porte, mesmo que contenham
alguma restrição documental FISCAL, deverão apresentar todos os documentos
exigidos no edital;
8.5.6.2. Se as Microempresas e empresas de pequeno porte desatender a habilitação
pedida quanto a Capacidade Jurídica, Qualificação Técnica ou Qualificação Econômica,
estará ipso facto inabilitada.
8.5.6.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado
ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou propor a revogação deste Pregão.
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9 Disposições Gerais da Habilitação
9.1 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar
também o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
9.2.1 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro considerará o proponente
inabilitado;
9.2.2 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a
Inabilitação do proponente.
10

IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1 Até 2 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, poderá
ser solicitado esclarecimento ou providência sobre o edital, o qual poderá ser impugnado
no prazo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.666, de 1993, podendo solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão através de
petições protocoladas encaminhadas ao Pregoeiro, a ser protocolada no setor de
protocolo ou no setor de Licitação da Prefeitura de Santa Rita do Pardo, à Rua Marechal
Floriano Peixoto, n.910, bairro centro, Cidade Santa Rita do Pardo Estado de Mato
Grosso do Sul.
10.1.1 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
10.1.2 Acolhida petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, se houver necessidade de alteração no Edital que afete a
elaboração das propostas.
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11

DOS RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde
logo intimados para apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
11.2 A falta

de

manifestação

imediata

e motivada do Licitante importará a

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
11.3 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito
suspensivo.
11.4 O acolhimento do recurso

importará

a

invalidação

apenas

dos atos

insuscetíveis de aproveitamento.
11.5 A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será
reduzida a termo em ata.
11.6 Os autos do

processo

permanecerão

com

vista

franqueada

aos

interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura de Santa Rita
do Pardo à rua Marechal Floriano Peixoto nº910, Centro – Santa Rita do Pardo – MS, nos
dias úteis, no horário de 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Não serão
reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fax ou após terem vencidos os
respectivos prazos legais.
12 – DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 – As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a
Prefeitura e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata de Registro
de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos,
na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.
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12.2 – A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de
Registro de Preços, que deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da convocação.
12.3 – O prazo estipulado no subitem 12.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado aceito pela Prefeitura.
12.4 – O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços
no prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subseqüentes e a
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a
apuração de uma licitante que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.
12.5 – O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a
contar da data da assinatura da mesma, podendo ser prorrogada, na forma da lei.
12.6 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações
que dela poderão advir, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do
objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento
ao detentor do registro, em igualdade de condições.
12.7 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados
trimestralmente na imprensa oficial e, poderá ser divulgados em meio eletrônico,
durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
12.8 - A Prefeitura monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos serviços
prestados, de forma a avaliar o preço praticado no mercado, podendo rever os preços
registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados ou de
fato que eleve os custos dos serviços registrados.
12.9 - O fornecedor será liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante
requerimento fundamentado com apresentação de comprovantes (pesquisa de preços,
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através da qual se é extraído o preço médio para o tipo de serviços, objeto desta
licitação), que não pode cumprir as obrigações assumidas devido ao preço de mercado
ter se tornado superior ao preço registrado.
12.10 - Na hipótese de não-aceitação da justificativa apresentada, será aplicada a
penalidade correspondente à inexecução total – 30% (trinta por cento) sobre o valor
constante da nota de empenho – caso a empresa não mantenha o compromisso
assumido.
12.11 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão
ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada
entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no
mercado à época do registro – equação econômico-financeira.
12.12 - Será considerado preço de mercado o que for igual ou inferior à média daqueles
apurados pela Prefeitura para o objeto pesquisado.
12.13 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou
em parte, nas situações previstas abaixo:
I) Por iniciativa da Administração:
a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho
decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII
e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.
II) Por iniciativa do fornecedor:
a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de
cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;
b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78,
incisos XIV , XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.
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Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será
informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao
processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do
fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município,
considerando-se cancelado o preço registrado.
Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços
registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura de Santa Rita do Pardo, facultando-se a
este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.
Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as
atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.
Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar a Ata de
Registro de Preços, a Prefeitura de Santa Rita do Pardo poderá, a seu exclusivo critério,
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor
cumpra integralmente a condição contratual infringida.
13 - DO PREÇO E DO REAJUSTE:
13.1 – Os preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o inciso I,
subitem 7.1 deste Edital, fixo e irreajustável.
13.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços caso ocorra o
desequilíbrio econômico-financeiro da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme disposto
no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.
13.3 – No caso de solicitação do equilíbrio econômico-financeiro, a empresa deverá
solicitar formalmente a Prefeitura de Santa Rita do Pardo, devidamente acompanhada de
documentos que comprovem a procedência do pedido, sendo que o mesmo será
encaminhado à procuradoria jurídica do município para o devido parecer.
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13.4 - Em caso de redução nos preços dos serviços, a empresa fica obrigada a repassar
ao município o mesmo percentual de desconto.
14 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E DA FUTURA CONTRATAÇÃO:
14.1 – As despesas decorrentes com a futura e eventual contratação do objeto desta
licitação, correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias.
5 Fundo Municipal De Assistência Social
05.00 Fundo Municipal De Assistência Social
05.11 Gerencia De Promoção Social E Trabalho
08.122.085-2.071 Bloco De Financiamento Da Gestão Suas
3.3.90.30.00 Material De Consumo
5 Fundo Municipal De Assistência Social
05.00 Fundo Municipal De Assistência Social
05.11 Gerencia De Promoção Social E Trabalho
08.122.085-2.071 Bloco De Financiamento Da Gestão Suas
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
3 Fundo Municipal De Saúde
03.00 Fundo Municipal De Saúde
03.13 Gerencia De Saúde Pública, Saneamento E Higiene
10.122.014-1.003 Bloco Gestão Sus
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3 Fundo Municipal De Saúde
03.00 Fundo Municipal De Saúde
03.13 Gerencia De Saúde Pública, Saneamento E Higiene
10.122.014-1.003 Bloco Gestão Sus
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
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2 Prefeitura De Santa Rita Do Pardo
02.00 Poder Executivo
02.10 Gerencia De Educação, Cultura, Esporte E Lazer
12.122.081-2.066 Execução Administrativa Da Gerência De Educação
3.3.90.30.00 Material De Consumo
2 Prefeitura De Santa Rita Do Pardo
02.00 Poder Executivo
02.10 Gerencia De Educação, Cultura, Esporte E Lazer
12.122.081-2.066 Execução Administrativa Da Gerência De Educação
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
2 Prefeitura De Santa Rita Do Pardo
02.00 Poder Executivo
02.04 Secretaria De Controle E Gestão
04.122.003-2.004 Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Controle E Gestão
3.3.90.30.00 Material De Consumo
2 Prefeitura De Santa Rita Do Pardo
02.00 Poder Executivo
02.04 Secretaria De Controle E Gestão
04.122.003-2.004 Manutenção Das Atividades Da Secretaria De Controle E Gestão
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

14.2. As despesas relativas ao custo dos serviços, serão cobertas com recursos Próprios
do Município.
14.3 – Os serviços poderão ser solicitados por meio de Ordem de Serviços ou poderá
ser formalizado Contrato com prestação de serviços parcelada durante o período de
vigência da Ata de Registro de Preços.
14.3 – Para efeito deste registro considera-se Ordem de Serviços, aquela solicitação em
que o quantitativo deverá ser realizado em sua totalidade em um período previamente
determinado.
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14.4 – O contrato poderá ser formalizado a qualquer tempo durante o prazo vigente da
Ata de Registro de Preços sobre o saldo remanescente de horas, por prazo a ser
determinado pela Administração, conforme a minuta anexa ao Edital.
15 – DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PAGAMENTO:
15.1- Realizar todos os serviços a que se refere este Edital, de acordo estritamente com
as especificações descritas no anexo I.
15.2 - As discriminações da execução dos serviços estão constantes no anexo VIII
(Termo de Referencia) deste edital. A realização dos serviços será de acordo com a
necessidade do setor, sendo que os mesmos deverão ser realizados no estabelecimento
da empresa detentora deste Registro de Preços, e, caso não seja possível o
deslocamento do objeto a ser consertado a empresa fica obrigada a realizar o conserto
no local onde o referido objeto se encontra instalado, através de expedição de Ordens
de Serviços – OS, ou instrumento equivalente, a ser expedida pelo Setor de Compras.
15.3 – A licitante vencedora garantirá a qualidade dos serviços prestados.
15.4 – A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte
da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a prestação dos serviços, prestando os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas.
15.5 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos
serviços prestados obrigando-se a refazer aquele que estiver em desacordo com o
apresentado na proposta.
15.6 O pagamento será efetuado após a vistoria dos serviços executados através do
Setor competente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal
devidamente atestada pelo Órgão competente.
15.7 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
Estado de Mato Grosso do Sul
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

15.8 A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir
dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido
aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.
15.9 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
16 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
16.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATADA:
I realizar com pontualidade os serviços solicitados.
II Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
III Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos serviços,
objeto da presente licitação.
IV Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação:
16.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações
da CONTRATANTE:
I Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA;
II Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento deste Contrato.
III Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
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IV Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de
inadimplemento.
17 - DAS PENALIDADES:
17.1 – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, o prestador dos
serviços ficará sujeito, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes
penalidades:
a) advertência.
b) multa de:
b.1) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total do serviço a ser
realizado injustificadamente com atraso, limitada a incidência a 15 (quinze) dias.
Após o décimo- quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b.2) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor total dos serviços que
necessitem ser refeitos, caso não o seja no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da notificação, limitada a incidência a 10 (dez) dias. Após o décimo dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação dos serviços, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida;
b.3) 20,0% (vinte por cento) sobre o valor total dos prestados ou refeitos
injustificadamente com atraso, por período superior ao previsto nas alíneas “b.1” e
“b.2”, respectivamente, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
b.4) 30,0% (trinta por cento) sobre o valor total dos serviços em que haja
pendência, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
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c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura de Santa Rita do Pardo - MS, pelo prazo de até 2 (dois)
anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
Parágrafo primeiro - O valor da multa aplicada, após o regular processo
administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura
ao fornecedor ou cobrado judicialmente.
Parágrafo segundo - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.
Parágrafo terceiro - As sanções previstas nos itens “c” e “d” desta cláusula também
poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar
recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou
demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.
19 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
19.1 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os
termos do presente Edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de
acordo com os prazos do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem
11.4 deste Edital, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e
quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas pelo Fone (67) 3591 – 1123.
19.2 Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os
respectivos prazos legais.
19.3 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame.
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
Estado de Mato Grosso do Sul
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

20.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses públicos e o
da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
20.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e
as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste
pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do mesmo,
bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.
20.3 É facultada o Pregoeiro ou à Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo.
20.4 Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste Edital,
nos termos do item 20.6 e a homologação do resultado desta licitação não implicarão em
direito à contratação.
20.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura de Santa Rita do Pardo, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
20.6 A presente licitação poderá ser revogada, em atendimento a eventual solicitação
do Gerente Financeiro ou outra autoridade desta Municipalidade, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93.
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20.7 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização
do pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não prejudicar a formulação das propostas.
20.8 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Bataguassu/MS.
20.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação,
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.
20.10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.
20.11 Fazem partes integrantes deste Edital:
Anexo I – Planilha de Proposta de Preços;
Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo III – Declaração de inexistência de fatos impeditivos de habilitação e contratação;
Anexo IV - Declaração de não emprego a Menor de Idade;
Anexo V – Modelo de credenciamento
Anexo VI – Declaração de ciência de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo VII – Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII – Termo de Referência.

Santa Rita do Pardo - MS, 4 de agosto de 2017.

MAIANY SANTOS DA SILVA
PREGOEIRA
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ANEXO – III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

NOME DA EMPRESA--------------------------------------------CNPJ nº --------------------sediada
(endereço completo)--------------, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
modalidade Pregão Presencial de Registro de Preço nº 29/2017, realizado pela Prefeitura
de ............, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

.....................................................,de ........................................de 2017

............................................................................................................
Empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

__________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________________,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)___________________________,
portador

(a)

do

Registro

Geral

nº

__________________e

CPF

nº

____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos).

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Local e data

(nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa
condição.
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ANEXO V

MODELO DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO

Através

da

presente,

credenciamos

o

(a)

............................., portador (a) do Registro Geral nº................... e CPF sob nº
................, a participar da licitação na modalidade Pregão Presencial de Registro de
Preço nº 29/2017, da Prefeitura de ............, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa.................., bem
como formular propostas, lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame.

Local e data
Diretor ou representante legal
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL

DECLARAÇÃO

(Nome

da

empresa

Nº_____________________,

_______________________________,
sediada_________________________

CNPJ
(endereço

completo), declara que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do
art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520,00, de 17/07/2002, licitação modalidade Pregão nº
xxx/2017, Prefeitura de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, ciente das
penalidades cabíveis.

Local e data

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA

______________________________________________________________,
(nome empresarial da licitante)
Inscrita no CNPJ

nº__________(nº de inscrição)______________com sede na

________(Endereço Completo)________por intermédio de seu representante legal, o (a)
Sr. (a)______(Nome do representante legal)________ infra-assinado, portador (a) da
Carteira de Identidade nº_________ e do CPF/MF nº________, DECLARA, para fins de
participação na presente licitação, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as
penas da lei, que esta empresa na presente data:

(

) Enquadra-se no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar

nº123, de 14/12/2006, conforme as disposições contidas no artigo 3º e no seu parágrafo
4º.

(

) Não se enquadra no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei

Complementar nº123, de 14/12/2006.
___________________________, _____ de ____________ de 2017.
_____________________________________
(assinatura do representante legal)
OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa.
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ANEXO VIII
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E
EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ELETRODOMÉSTICOS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPAROS DE
ARES - CONDICIONADOS, REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS EM
GERAL EM TODOS OS LOCAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

LOTE

ITEM

0001

1

0001

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

UNID.

QUANTIDADE

40241 AGITADOR PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

UN

7,000

2

40243 BANDA FREIO PARA LAVADORA DE ROUPA

UN

7,000

0001

3

40242 BOMBA DE AGUA PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

UN

5,000

0001

4

40260 BORRACHA DA PORTA DE GELADEIRA, FREZZER E FOGÃO

UN

16,000

0001

5

40254 CAIXA DE AGUA BEBEDOURO

UN

10,000

0001

6

40268 CAPACITADOR PARA AR CONDICIONADO SPLINTER

UN

11,000

0001

7

40244 CAPACITOR 15 MFD 250 VAC, P/ LAVADORA DE ROUPA

UN

9,000

0001

8

40220 CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO DE JANELA

UN

25,000

0001

9

40219 CAPACITOR PARA GELADEIRA, FREEZER E BEBEDOURO

UN

13,000

0001

10

40251 CAPACITOR PARA LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

UN

5,000

0001

11

CARGA
DE
40252
PARA GELADEIRA E FREEZER

UN

14,000

0001

12

40227 CAXIMBO CURTO, PARA FOGAO

UN

9,000

0001

13

40226 CAXIMBO LONGO, PARA FOGAO

UN

7,000

0001

14

40245 CORREIAS PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

UN

10,000

0001

15

40225 COTOVELO LATAO MF 1/2", P/FOGAO

UN

12,000

0001

16

40229 ESPALHADOR GRANDE, PARA FOGAO

UN

5,000

0001

17

40228 ESPALHADOR PEQUENO, PARA FOGAO

UN

7,000

0001

18

40255 FILTRO DE AGUA BEBEDOURO

UN

19,000

0001

19

FILTRO
40262
CONDICIONADO

UN

51,000

0001

20

40221 GAS R-22 PARA AR CONDICIONADO

UN

75,000

0001

21

40265 INATALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA

UN

18,000

0001

22

INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLITER DE 9000
40264
BTUS Á 36000 BTUS

UN

80,000

0001

23

40246 INTERRUPTORES PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

UN

7,000

0001

24

40218 LAMPADA P/ GELADEIRA E FREEZER

UN

22,000

SECADOR

GAS

R-12/R-134,

PARA

AR

PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
Estado de Mato Grosso do Sul
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

0001

25

40240 LUVA 1/2 X 1/2 PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

14,000

0001

26

40239 LUVA DE REDUCAO 1/2 X 3/8 PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

13,000

0001

27

40230 MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50MTS PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

18,000

0001

28

40231 MANGUEIRA PONTA BORRACHA P13 PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

11,000

0001

29

40232 MANGUEIRA PONTA ROSCA P45

UN

6,000

0001

30

40247 MANGUEIRAS PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

UN

6,000

0001

31

40267 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA

UN

25,000

UN

90,000

UN

9,000

UN

9,000

MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLINTER DE 9000 BTUS Á
40266
36000 BTUS
MICRO
MOTOR
PARA
40261 GELADEIRA,
FREEZER
E
BEBEDOUROS.
MODULOS
P/
GELADEIRA,
40257
FREEZER E BEBEDOUROS

0001

32

0001

33

0001

34

0001

35

40248 MOTOR 127V PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS

UN

5,000

0001

36

40250 MOTOR 127V WEG P/ LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

UN

5,000

0001

37

40223 MOTOR 9000 BTUS A 36000 BTUS PARA AR CONDICIONADO

UN

80,000

0001

38

40256 MOTORES (COMPRESSOR)

UN

5,000

0001

39

40234 REGISTRO DE ALTA PRESSAO PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

17,000

0001

40

40233 REGISTRO TORNEIRA PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

15,000

0001

41

40238 REGULADOR DE BAIXA PRESSAO PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

20,000

0001

42

40235 REGULADOR P13 PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

20,000

0001

43

40236 REGULADOR PARA GAS P45 RP21

UN

18,000

0001

44

40237 REGULADOR RP 21 PARA FOGAO INDUSTRIAL

UN

20,000

0001

45

40258 RESISTENCIA 110V

UN

21,000

0001

46

40224 TERMOSTATO PARA AR CONDICIONADO

UN

52,000
VALOR TOTAL

SECRETARIAS SOLICITANTES: SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO; GERÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO E HIGIÊNE; GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER e GERÊNCIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO.
Os serviços serão realizados no estabelecimento do órgão solicitantes, exceto
quando se tratar de eletrodomésticos que podem e precisam ser removidos do seu local
pertencente, esses poderão ser feito na sede da empresa detentora da Ata de registro.
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Os eletrodomésticos que precisarem ser removidos do seu local pertencentes,
deverão está em perfeitas condições de uso e no local de origem no prazo máximo de 15
dias, salvo com justificativa para prorrogamento de prazo pela empresa.
DO PAGAMENTO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.
· Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias mediante a apresentação da
Nota Fiscal devidamente extraída pela empresa detentora da Ata de Registro de Preços,
desde que entregues na Prefeitura em tempo hábil para seu processamento.
·

Na

eventualidade

de

aplicação

de

multas,

estas

deverão

ser

liquidadas

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à
aplicação da penalidade.
· No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa detentora da Ata de
Registro de Preços deverá fornecer os dados bancários (banco, agência e nº da conta)
para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência do Setor de
Departamento Financeiro.
· Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de
preços ou correção monetária.
PROPOSTA DE PREÇOS
· Nos preços apresentados pela empresa licitante deverão estar inclusos todas as
obrigações tributárias, trabalhistas, previdenciárias e securitárias, devidas, incidentes ou
que venha incidir sobre a prestação dos serviços, sem inclusão de expectativa
inflacionária ou encargos financeiros, bem como, quaisquer outras despesas relacionadas
com os serviços propostos, comprometendo-se a proceder a execução dos serviços de
acordo com o que for estabelecido no ato convocatório.

