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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 100/2021

PREGAO PRESENCIAL N° 031/2021

MENOR PRECO GLOBAL

O MUNICfPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS, por meio da Comissao de 
Licita9ao denominada Pregao, composta pela Pregoeira substituta Lais Fernanda Ferreira 
de Lima designada pela portaria n° 118/2021 de 07 de maio de 2021, publicado no Diario 
Oficial Eletronico de Dois Irmaos do Buriti/MS no dia 14 de maio de 2021, ed^ao 
0551/2021, toma publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitaqao na 
modalidade PREGAO PRESENCIAL, tipo menor pre9o por item, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos.
A sessao de processamento do Pregao acontecera na sala de reunioes do Municipio de Dois 
Irmaos do Buriti/MS. situada na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, no dia 16 de julho de 
2021. as 08 boras (MS), na cidade de Dois Irmaos do Buriti/MS.

1. DA REGENCIA LEGAL
1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e altera9oes;
1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Lei Federal n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;
1.4. Lei Complementar n° 123/06;
1.5. Decreto Municipal n° 183/2009;
1.6. Resolu9oes do TCE/MS;
1.7. Demais disposi9oes contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DA LICITACAO

2.1. Constitui o objeto do presente processo licitatorio na modalidade pregao presencial, a 
Contrata9ao de empresa para Loca9ao de Sistema de Parque Luminotecnico com 
fornecimento de Laudo de Auditoria e Pericia Economica Financeira do Sistema e 
Cadastramento de Pontos de Iluminaqao no Sistema.
2.2. A contrataqao sera formalizada por intermedio do Contrato, na forma do Anexo VI, 
nas condiqoes previstas neste edital.
2.3. O contrato tera validade de 07 (sete) meses, contados da assinatura.

3. DAS CONDIgOES DE PARTICIPAgAO

3.1. Poderao concorrer neste Pregao, as empresas que:
3.1.1. Detenham atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
3.1.2. Atendam aos requisites e exigencias constantes deste Edital e seus anexos;

3.2. Nao poderao concorrer neste Pregao:
3.2.1. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constitu^ao;
3.2.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licitaqao realizada pelo Municipio de 
Dois Irmaos do Buriti-MS.
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3.2.3. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administrasao Publica 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da puni9ao;

3.2.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por 
servidor ou dirigente de orgao da entidade contratante ou responsavel pela licita9ao. nos 
tennos do art. 9°, Inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93;

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

4.1. O Credenciamento far-se-a mediante a apresenta9ao dos seguintes documentos:

4.1.1. No caso de diretor, socio ou proprietario da empresa licitante que comparecer 
ao local, devera comprovar a representatividade por meio da apresenta9ao: de ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social, do documento de elei9ao de sens 
administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no cartorio de pessoas 
juridicas, conforme o caso (copia autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a 
Pregoeira podera autenticar a partir do original, antes do inicio do credenciamento.
4.1.2. Tratando-se de procurador devera apresentar instrumento publico ou particular 
de procuraqao, com firma reconhecida em cartorio, com poderes expresses para formular 
ofertas e lances de pre90s e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no 
subitem acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.2. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.

4.3. No momento do credenciamento devera ser apresentada Declara9ao de Habilita9ao 
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, 
dando ciencia de que cumprem plenamente os requisitos da habilita9ao, podendo o 
credenciado ou representante preencher a declara9ao no momento da abertura da sessao.

4.4. A empresa licitante somente podera se pronunciar atraves de seu representante 
credenciado e ficara obrigada pelas declara9oes e manifesta9oes do mesmo.

4.5. O representante legal da licitante que nao se credenciar perante a Pregoeira e Equipe 
de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular ficara impedido de 
participar das fases de lances verbais, de negocia9ao de pre90s, de declarar a inten9ao de 
interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reuniao de abertura dos 
envelopes Proposta ou Documenta9ao relativa a este Pregao, caso em que sera mantido o 
seu pre90 apresentado na proposta escrita, para efeito de ordena9ao das propostas e 
apura9ao do menor pre90.
4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, devido a necessidade de 
identifica9ao pela Comissao Permanente de Licita9ao, deverao credenciar-se mediante 
declaraqao na forma do Anexo VIII deste edital.

4.6.1. O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das san9oes cabiveis, 
caracterizara renuncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos 
beneficios da Lei Complementam0 123/06 aplicaveis ao presente certame;

4.7. A nao apresenta9ao ou a nao incorpora9ao do documento de credenciamento nao 
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela 
mesma.
4.8. Caso o proponente nao compare9a, mas envie toda a documenta9ao necessaria dentro 
do prazo estipulado. participara do Pregao com a primeira proposta apresentada quando do
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inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estara renunciando a fase de lance, de 
negocia<?ao e a interpos^ao de recursos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1. Ate o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, a licitante devera 
apresentar a Equipe de Apoio, juntamente com a Declara^ao de Habilitate (conforme 
Anexo III), a proposta escrita e a documentato, em envelopes separados, fechados e 
rubricados no fecho, contendo em suas partes extemas e frontais, em caracteres destacados, 
alem da razao social do licitante, se os mesmos nao forem timbrados, os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 031/2021 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA 

RAZAO SOCIAL E CNPJ

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 031/2021 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTA^AO 

RAZAO SOCIAL E CNPJ

6. DA VISTORIA TECNICA (FACULTATIVA)

6.1. As empresas interessadas poderao realizar vistoria nos locals da executo dos 
serviqos, ocasiao em que sera fomecido ATESTADO DE VI SIT A, de forma a obterem 
pleno conhecimento das conduces e eventuais dificuldades para a sua execu^ao, bem 
como de todas as informaqoes necessarias a formulate da sua proposta de pregos.

6.1.1. Para agendamento da vistoria a empresa devera entrar em contato com o 
Departamento de Licitagoes, das 7 as 12 boras, de segunda a sexta-feira. atraves do 
telefone (67 3243-1117) ou e-mail licitagao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br, devendo a 
vistoria ocorrer em ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para a sessao publica.

6.1.2. A realizagao da vistoria nao se consubstancia em condigao para a participagao na 
licitagao, ficando, contudo, as licitantes cientes de que apos apresentagao das propostas 
nao serao admitidas, em hipotese alguma, alegagoes posteriores no sentido da 
inviabilidade de cumprir com as obrigagoes, face ao desconhecimento para execugao 
dos servigos/obrae de dificuldades tecnicas nao previstas.

6.1.3. Eventuais discrepancias/inconsistencias observadas na fase de vistoria e de 
elaboragao da proposta - inclusive e principalmente as relativas ao prazo de execugao e 
as especificagoes dos itens e servigos para execugao dos servigos - deverao ser 
apontadas formalmente (por escrito) a Pregoeira, ate 02 (dois) dias antes da data 
prevista para a abertura do certame licitatorio. Apos essa data, nenhuma reclamagao 
sera aceita, cabendo a Contratada a execugao do objeto em sua totalidade, uma vez que 
se trata de contratagao do tipo "MENOR PREQO GLOBAL".
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6.1.4. A vistoria podera ser efetuada por representante legal da empresa, devidamente 
comprovado por meio de procura9ao ou contrato social ou pelo responsavel tecnico 
devidamente comprovado.

6.1.5. O responsavel emitira o Atestado de Visita, em nome do responsavel tecnico ou 
do representante legal da empresa, declarando que o mesmo visitou o local onde sera 
realizado os services e que obteve todas as informa9oes inerentes ao fiel cumprimento 
das obriga9oes objeto desta licita9ao.
6.1.6. O atestado devera ser juntado aos documentos de habilita9ao - alinea “CT do 
subitem 9.3.4 do edital (Envelope n° 02), mas nao sera motive de inabilita9ao a sua 
ausencia.

a) Caso a licitante nao fa9a a visita tecnica devera mencionada no subitem 6.1 e 
seguintes do edital, devera apresentar uma Declara9ao de que abre mao da visita 
tecnica, sendo que fica vedada ao licitante alega9des posteriores por desconhecimentos 
dos servi90s e dos locais a serem executados.

7. DA PROPOSTA DE PREgOS

7.1. As propostas comerciais deverao ser preenchidas em uma via, com suas paginas 
numeradas e rubricadas, e a ultima assinada pelo representante legal da empresa, sem 
emendas, acrescimos, borroes, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissoes, sob pena de 
desclassifica9ao, salvo se, inequivocamente, tais falhas nao acarretarem lesoes a direito dos 
demais licitantes, prejuizo a Administra9ao ou nao impedirem a exata compreensao de seu 
conteudo, observado o modelo constante do Anexo II, deste edital e, deverao center:

7.1.1. A proposta devera ser entregue impressa em papel timbrado da empresa 
devendo center (Razao Social, numero do CNPJ, endere90, e meios de comunica9ao 
a distancia da licitante).
7.1.2. A ultima folha devera estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante;

7.1.3. A presta9ao dos serv^os sera conforme solicitapao do orgao/entidade 
requisitante, na forma constante no Anexo I Termo de Referencia.

7.1.4. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 dias, contados da data 
estipulada para a abertura dos envelopes;

7.1.5. Somente serao aceitos pre90s cotados em moeda nacional, ou seja, em Real 
(R$), em algarismos arabicos, com, no maximo, duas casas decimais, pos virgula.

7.1.6. Nos pre90s cotados deverao estar inclusos todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do
fornecimento, bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos.
7.1.7. O valor global informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR
DE REFERENCIA mencionado no Anexo I deste Edital. sob pena de
desclassifica9ao da proposta.

7.2. A apresenta9ao da proposta implicara plena aceita9ao, por parte da licitante, das 
conduces estabelecidas neste edital.
7.3. E de inteira responsabilidade da proponente o pre90 e demais condi9oes apresentadas.

7.4. Caso os prazos estabelecidos nos subitem 7.1.4, nao estejam indicados na proposta, os 
mesmos serao considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.
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7.5. Nao se admitira proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital. ou que 
apresentar pre90 global inexequivel, simbolico, irrisorio ou de valor zero, incompatlvel 
com os pre9os de insumos e salaries de mercado acrescido dos respectivos encargos.

7.6. As Propostas de Pre90s deverao contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para 
o item constante do Anexo I deste edital.

7.7. Os licitantes ficam desobrigados de preencher o campo “marca” no Anexo I -
Proposta Detalhe.
7.8. Nao sera admitida cota9ao inferior a quantidade prevista, valor global, neste Edital.

8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

8.1. No dia, bora e local designado no preambulo deste Edital, sera aberta sessao publica 
para processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documenta9ao 
de habilita9ao.
8.2. A Pregoeira procedera a abertura do Envelope n°01, contendo a Proposta de Pre90s 
Escritas ordenando-as em ordem crescente de pre90S e, em seguida, fara uma analise previa 
dos pre90s, observando a exatidao das opera9des aritmeticas que conduziram ao pre90 total, 
procedendo-se as corre9oes de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como 
criterio de aceitabilidade o “menor pre90 por item”.

8.3. Durante o julgamento e analise das propostas, sera verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisites estabelecidos neste Edital, 
devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente 
aquelas que atenderem plenamente a esses requisites.

8.4. Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira selecionara as 
propostas para fase de lances, observando os seguintes criterios:

a) Classificara a licitante autora da proposta de menor pre9o por item e todas aquelas 
apresentadas com pre90S sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), em rela9ao 
ao menor pre90 ofertado, disposto em ordem decrescente, para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa de lances verbais.

b) Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condi9ao definida na alinea anterior, 
serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores pre90s, ate o maximo de 
03 (tres), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pre90s ofertados.

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de 
lances, realizar-se a o sorteio para definir a ordem da apresenta9ao dos lances.

8.4.1. No caso de empate nos pre90s, serao admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do numero de licitantes.
8.5. A Pregoeira convocara as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a 
apresenta9ao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior pre9o, seguindo-se das demais em ordem 
decrescente de valor.
8.6. A Pregoeira, antes da etapa de lances, podera estabelecer o intervale minimo entre os 
lances, para agilizar a sessao.
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8.7. Na fase de lances verbals sera permitido o uso de celulares pelos representantes para 
eventuais consultas telefonicas, os quais disporao ate o maximo de 03 (tres) minutes, por 
consulta.
8.8. Em observancia a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na presente licita^ao sera 
assegurada como criterio de desempate, preferencia de aquisi^ao para as microempresas e 
empresas de pequeno porte.

8.8.1. Entende-se por empate aquelas situa9oes em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior ate 5% (cinco por 
cento) a proposta mais bem classificada.

8.9. Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.9.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera 
convocada para apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do 
certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob 
pena de preclusao.
8.9.2. Caso a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencias 
habilitatorias, na forma do subitem 8.9.1 deste Edital, serao convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.8.1 deste 
Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 
45 da Lei Complementar Federal n°l23/2006).

8.9.3. O disposto neste subitem somente se aplicara quando a melhor oferta inicial 
nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§2° do 
art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006).

8.10. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira. 
implicara a exclusao da licitante da etapa de lances verbais e a manuten9ao do ultimo pre90 
apresentado pela licitante, para efeito de ordena9ao das propostas.

8.11. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 
as penalidades previstas neste Edital.

8.12. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital e sens 
Anexos.
8.13. Apos a etapa de lances a licitante vencedora devera fazer a apresenta9ao tecnica do 
sistema que devera contemplar os seguintes itens:

•Sistema totalmente desenvolvido na web.
•Receber solicita9oes de manuten9ao do Parque de ilumina9ao publica.
•Cadastro de pontos de Iluminaqao Publica para Inventario do Patrimonio de IP 
Georreferenciamento de pontos com visualiza9ao em mapas.

•Detalhamento de informa9des de pontos atraves dos mapas.
•Recebimento de mensagens (sugestoes, opinioes ou criticas) da popula9ao quanto ao 
servi90 que esta sendo prestado.
•Sistema administrative e gerenciavel, com acesso por login.

•Criaqao de protocolos no ato do cadastro das solicita9oes.

•Cadastro, atualiza9ao e exclusao de empresa prestadora de servi9o.
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•Cadastro de usuarios para acessar o sistema, com niveis de permissoes.

•Gestao das Solicita^oes em Aberlo (editar, excluir e finalizar ordens de servi9o).

•Gestao das Solicita^oes Finalizadas (visualizar o que foi realizado e os materials gastos 
em cada opera9ao).
•Gestao das Solicita9oes Nao Realizadas (visualizar o motive da nao execu9ao da ordem 
de servi9o).
•Gestao das solicita9oes a serem tratadas com prioridade.

•Busca rapida de informa9oes.
•Gestao de mensagens enviadas pela popula9ao.

0 nao atendimento desses itens na apresenta9ao ocasionara a desclassifica9ao sumaria da 
empresa, convocando a segunda colocada e assim sucessivamente.
8.14. Nao havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, sera encerrada 
a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de MENOR 
PRECO GLOBAL.

9. DA HABIL1TACAO E SEU JULGAMENTO

9.1. Para habilita9ao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas. a licitante, detentora 
da melhor oferta, devera comprovar, mediante apresenta9ao no ENVELOPE n° 02, os 
documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de 
preferencia, na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferencia e 
exame correspondentes:

9.1.1. Documenta9ao relativa a HABILITA^AO JURIDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; qu

b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, com suas altera9oes on a 
respectiva consolida9ao, se houverem, devidamente registrado na junta comercial, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade per a9oes, 
acompanhado de documento de elei9ao de sens administradores; ou ainda

c) Inscri9ao do ato constitutive registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas 
Jun'dicas, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de elei9ao da diretoria 
em exercicio.
d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa juridica como socia junta-se 
para a habilita9ao o CNPJ da respectiva empresa.
e) Decreto de autoriza9ao e ato de registro ou autoriza9ao para funcionamento 
expedido pelo orgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.
Obs: os documentos elencados no subitem acima poderao ser dispensados caso 
tenham sido apresentados na fase de credenciamento.

9.1.2. Docuinenta9ao relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:
a) Prova de inscri9ao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 
Fazenda (CNPJ/MF);
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b) Prova de inscr^ao no Cadastre de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa 
ao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o 
objeto licitado;
c) Certidao Negativa Conjunta abrangendo as Contributes Sociais - INSS, bem 
como Debitos relativos aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida 
pelo Ministerio da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita 
Federal do Brasil), conforme Portaria MF n°358 de 05.09.2014, alterada pela Portaria 
MF n°443 de 17.10.2014;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual (Certidao Negativa de 
Debitos Gerais, compreendendo todos os tributes de competencia do Estado), 
emitida pelo orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa 
licitante, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (Certidao Negativa de 
Debitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competencia do Municipio), 
emitida pelo orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa 
licitante, na forma da Lei.
f) Certificado de Regularidade de Situa^ao CRS, perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servi^o / FGTS;
g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 
12.440 de 07.07.2011.

9.1.3. Documenta9ao relativa a QUALIFICA^AO TECNICA:
a) Atestado de Capacidade Tecnica compativel com o objeto licitado emitido por 

pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove de maneira satisfatoria, a 
experiencia na execu^ao dos serviqos ora licitados, devidamente especificados no Termo 
de Referencia deste edital, ou contrato com de prestaqao de serviqo vigente objeto desse 
certame.

b) Atestado de Visita Tecnica, expedido pelo departamento responsavel pela 
iluminaqao publica, vinculado a Secretaria Municipal de Obras, de que a licitante visitou 
os locais onde serao executados os services, conforme disposi^ao contida no subitem 
6.1.6 deste Edital. A falta deste documento nao inabilitara o licitante.

b.l) Caso a licitante nao faca a visita tecnica mencionada no subitem 6.1 do edital.
devera apresentar uma Declaracao de que abre mao da visita tecnica, sendo que Fica
vedada ao licitante alegacoes posteriores por desconhecimentos dos services e dos locais a
serem executados. conforme exigencia constante na alinea “a;' do subitem 6.1.6 deste
edital

9.1.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa juridica;
DEMAIS DOCUMENTOS:
9.1.5. Declara9ao de superveniencia de fatos impeditivos da habilita9ao, conforme Anexo 
IV deste Edital, observadas as penalidades cabiveis.
9.1.6. Declara9ao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e de 16
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(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condiqao de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituiqao Federal (na 
forma do Anexo V deste Edital).
9.2. Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgao 
publico, deverao estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nao 
conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ao validos por 60 (sessenta) 
dias contados da data de sua emissao.

9.3. Sob pena de inabilitaqao, todos os documentos apresentados para habilitaqao deverao 
estar:

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ e com o 
endereqo respective;
b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.

9.4. Os documentos exigidos neste Pregao poderao ser apresentados em original, por 
qualquer processo de copia, autenticado por cartorio competente ou pela Pregoeira ou 
Equipe de Apoio, ou publica9ao em orgao da imprensa oficial.

9.4.1. Serao aceitas somente copias legiveis;

9.4.2. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

9.4.3. A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver duvida e julgar necessario.

9.5. Com relaqao a documenta9ao de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a mesma devera apresentar todos os documentos exigidos neste 
Edital, mesmo que apresente alguma restriqao (art. 43 da Lei Complementar Federal 
n°l 23/2006).

9.5.1. Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e 
havendo alguma restriqao na comprovaqao da regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado 
o prazo de 5 (cinco) dias uteis, com termo inicial a partir da publicaqao do aviso de 
resultado, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Administraqao Publica, atraves 
do Pregoeira, para a regularizaqao da documenta9ao, pagamento ou parcelamento do 
debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao 
negativa (§1° do art. 43 da Lei Complementar Federal n° 123/2006).

9.5.2. A nao regulariza9ao da documentaqao, no prazo concedido, implicara 
decadencia do direito a contrataqao, sem prejuizo das sanqoes previstas no art. 81 da 
Lei Federal n° 8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado a Administraqao convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classifica9ao, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licita9ao (§2° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°l23/2006).

9.6. Apos examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilita9ao 
das licitantes, mediante confronto com as condiqoes deste Edital, serao desqualificados e 
nao aceitos aqueles que nao atenderem as exigencias aqui estabelecidas.

9.7. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira podera fixar-lhes o prazo de 
08 (oito) dias uteis para a apresentaqao de novos documentos escoimados das causas 
referidas no ato inabilitatorio.

<2^
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9.7.1. Serao exigidos para reapresentatjao apenas os documentos desqualificados e nao 
aceitos;

9.7.2. As licitantes poderao abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo.

10. DO RECURSO E DA IMPUGNA£AO

10.1. Qualquer interessado podera, ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para 
abertura da sessao de processamento do Pregao, solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o presente Edital, sob pena de decadencia de faze-lo administrativamente.

10.1.1. A petiqao devera ser formulada por escrito, podendo ser protocolada 
diretamente na sede da administra9ao ou enviada por email, conforme endere^os 
constantes no subitem 14.13, contendo os documentos necessaries para a perfeita 
identifica9ao da impugnante, bem como de documentos onde seja possivel a 
verifica9ao da capacidade de representa9ao do signatario. sob pena de nao 
conhecimento;

10.2. A peti9ao devera ser dirigida a Pregoeira, devendo o mesmo decidir no prazo de 24 
(vinte e quatro) boras, ou conforme a complexidade podera submete-la a Procuradoria 
Juridica para analise e parecer;

10.2.1. Nao sendo possivel a decisao administrativa pertinente antes da data fixada 
para a realiza9ao deste Pregao, devera o impugnante participar normalmente do 
certame ate que haja o merito relative a impugna9ao.

10.3. Acolhida a impugna9ao ao ato convocatorio sera designada nova data para realiza9ao 
do certame, com a devida publicidade, inclusive das altera9oes, se houverem.
10.4. A manifesta9ao da inten9ao de interpor recurso, pleiteada pela licitante devera ser 
feita a Pregoeira imediatamente apos a declara9ao do(s) vencedor(es).

10.5. A licitante na sua manifesta9ao explicitara, necessariamente, a motiva9ao consistente 
que sera liminarmente avaliada pela Pregoeira, o qual decidira pela sua aceita9ao ou nao.

10.6. A falta de manifesta9ao imediata e motivada da inten9ao de interpor recurso pela 
licitante, implicara na decadencia desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto a(s) 
licitante(s) vencedora(s).
10.7. Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (tres) dias uteis para a apresenta9ao 
das razoes recursais escritas, dirigidas a Pregoeira, que devera ser protocolizada no 
Departamento de Licita9oes do Municipio ou enviada por email conforme endere9os 
constantes no subitem 14.13, e estara disponivel as demais licitantes classificadas, para 
impugna-lo ou nao, apresentando suas contrarrazoes em ate 03 (tres) dias uteis, contados 
do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartorio dos 
autos do Pregao.
10.8. As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarao intimadas a faze-lo 
desde a reuniao de realiza9ao deste Pregao.
10.9. Uma vez tempestivo, a Pregoeira recebera o recurso, declarando o seu efeito 
suspensivo, e encaminhara a Procuradoria Juridica para analise e parecer, sendo a decisao 
proferida pela autoridade competente responsavel pela homologa9ao da licita9ao.

10.10. O provimento quanto ao merito do recurso pela autoridade competente implica tao 
somente a invalidaqao daqueles atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.
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10.11. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente podera adjudicar o objeto do Pregao a licitante vencedora, e em 
consequencia homologar o procedimento licitatorio.

11. DA CONTRATACAO
As obriga9oes serao firmadas com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti,11.1.

observada as condi^oes estabelecidas neste edital e no que dispoe o art. 62 da Lei Federal 
n°. 8.666/93, e sera formalizada atraves de instrumento contratual.

O prazo para a assinatura do Contrato sera de 05 (cinco) dias uteis, contados da11.2.
convoca9ao, podendo ser prorrogavel, uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela 
licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo devidamente
justificado e aceito pela Administra^o.

O prazo de execu9ao dos servi9os e vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses.11.3.
contada a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado conforme Lei Federal n. 
8.666/93.

0 prazo mencionado no subitem anterior podera ser prorrogado por igual (ais) e11.4.
sucessivo (s) periodos, a criterio da Administra9ao, nos termos e condipoes permitidos pela 
legisla9ao vigente.

A licitante vencedora nao podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir.11.5.
total ou parcialmente o objeto da presente licitagao.

12. DOPAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a 
licitante informar o numero do banco, da agencia e conta bancaria. ou atraves de banco 
credenciado, a criterio da Administra9ao, realizado em 12 (doze) parcelas mediante a 
entrega do Relatorio informando os servi90s prestados, juntamente com a Nota Fiscal 
devidamente atestada, sendo que o pagamento devera ocorrer em ate 30 (trinta) dias do 
mes subsequente, conforme dispoe o art.40, inciso XIV, alinea “a”, da Lei n° 8.666,93 e 
suas altera9oes, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente 
das comprovaqoes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a Justiga do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
12.2. Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta9ao do mesmo.

12.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria de 
Planejamento e Finai^as, a seu criterio, podera devolve-la para as devidas corre9oes ou 
aceita-la.
12.4. Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao 
apresentada, para fins de atendimento das conduces contratuais.
12.5. Na pendencia de liquida9ao da obrigaqao financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual, o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor 
da prestadora.
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12.6. A Administrate Municipal nao pagara, sem que tenha autorizato previa e formal, 
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao 
institui^oes financeiras.
12.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros decorrentes da inobservancia 
pela prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

12.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano. na hipotese 
de mora por parte da contratante.

13. DA DOTACAO ORNAMENT ARIA

13.1. As despesas decorrentes das aquisi9oes da presente licitato correrao da Secretaria 
de Obras e Servi90s Urbanos do Municipio de Dois Irmaos do Buriti, cujo Programa de 
Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato 
ou documento equivalente, observada as conduces estabelecidas neste edital e ao que 
dispoe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e altera9oes.

14. DAS DISPOS1COES FINAIS

14.1. E facultada a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licita9ao, a 
promoqao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instru9ao do processo, 
vedada a inclusao posterior de documento que deveria ser apresentado em sessao publica 
da licita9ao.
14.2. Fica assegurado ao Prefeito, no interesse da administra9ao, anular ou revogar a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaqao, observada as disposi9oes 
contidas no art. 49 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Apos a apresenta9ao da proposta, nao cabera desistencia, salvo motive justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

14.4. As licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidades das informa9oes e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitaqao, bem como, pelo custo da 
prepara9ao e apresentaqao dos documentos, independentemente do resultado do processo 
licitatorio.
14.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe9a a 
realiza9ao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subseqiiente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, salvo 
comunica9ao ao contrario.
14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia 
de inicio e incluir-se-a o do vencimento. So iniciam e vencem os prazos em dias e horarios 
de expediente.
14.7.0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais, nao importara no 
afastamento da licitante, desde que seja possivel a aferiqao de sua qualifica9ao e da exata 
compreensao de sua proposta, durante a realiza9ao da sessao publica da licita9ao.
14.8. As normas que disciplinam esta licitaqao serao sempre interpretadas em favor da 
ampliaqao da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que 
regem a lei.
14.9. O ato de homologa9ao do procedimento nao confere o direito a contrataqao.

14.10. Os casos omissos serao resolvidos pela Pregoeira com base na legisla9ao vigente.
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14.ll.Os envelopes contendo a “documenta9ao e propostas" eliminadas do certame 
ficarao a disposi^ao dos licitantes pelo prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis do 
encerramento da lieita^ao. apos este periodo serao destruldos.

14.12. As decisoes da Pregoeira serao consideradas definitivas somente apos homologate 
do procedimento pelo Prefeito.

14.13. Informa9oes ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licita^ao poderao ser 
obtidos pelos interessados junto ao Departamento de Compras e Licita^oes localizado na 
Avenida Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti - MS, ou atraves 
do email: licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br, ate o segundo dia que anteceder a data 
de recebimento do envelopes I e II no horario de ThOOmin as 12h00min.

14.14. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do 
Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as 
questoes resultantes desta licita^ao e que nao possam ser dirimidas administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti-MS, 05 de julho de 2021.

MOISES PEREIRA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administrate
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO: O objeto da presente licita^ao e a contratagao de empresa especializada em 
solu^oes de tecnologia da informa^ao com loca^ao de sistema para gestao da ilumina^ao 
publica, presta^ao de servi^os tecnicos de auditoria, pericia economica no sistema e parque 
da ilumina9ao publica, com locagao do sistema de Gestao da Ilumina9ao e cadastramento 
dos pontos de ilumina9ao no sistema, do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

DAS INFORMA^OES NECESSARIAS: No Brasil, como em todo mundo, sabe-se que 
vias publicas providas de ilumina9ao sao fundamentais para a vida moderna. Destacam-se 
duas fun9oes principals: a melhoria da seguran9a publica nas cidades e o desenvolvimento 
social da popula9ao. A sensa9ao de seguran9a por parte dos usuarios das vias publicas e 
muito maior quando a ilumina9ao publica e de qualidade, isto e, a mesma e apresentada 
como fator de redu9ao da criminalidade.
A concessionaria de energia e responsavel pela distribui9ao da energia nos locals publicos 
de cada Municipio da sua area de concessao. O servi90 de opera9ao e manuten9ao das 
instala9oes de ilumina9ao publica - tais como lampadas e postes e demais componentes da 
ilumina9ao das ruas e locais publicos - como tambem a sua expansao, e de 
responsabilidade das Prefeituras e de seus orgaos competentes.
Quando o fomecimento de energia eletrica for destinado a ilumina9ao publica, a 
Concessionaria nao tern como obriga9ao a instala9ao de equipamentos de mediae nas 
unidades consumidoras. Ocorre uma estimativa para o consume de energia eletrica, a 
potencia das lampadas instaladas e as respectivas perdas nos reatores sao somadas (essas 
informa9oes sao acordadas antecipadamente no contrato de fomecimento entre as partes), o 
resultado obtido e multiplicado pela quantidade de boras que a ilumina9ao fica ligada 
mensalmente e por fim divide-se por 1.000, chegando ao consume de energia eletrica em 
KWh.
O Controle do numero de lampadas efetivamente funcionando, inventario desses 
equipamentos e auditoria desses das faturas sao de extrema importancia para a gestao da 
Ilumina9ao publica e o selo com o erario.
Caso o fomecimento de energia eletrica destinado a ilumina9ao publica tenha sido feito a 
partir de urn circuito exclusive, a concessionaria e responsavel pela instala9ao de 
equipamentos de mediae quando julgar necessario ou quando solicitado pelo consumidor.

Para fins de faturamento de energia eletrica destinada a ilumina9ao publica ou ilumina9ao 
de vias intemas de condominios fechados, a Resolu9ao n° 414 (ANEEL, 2010) define 
como 11 boras e 52 minutos o numero de boras a ser considerado para consume diario, 
ressalvado o caso de logradouros publicos que necessitem de ilumina9ao permanente, em 
que o tempo e de 24 boras por dia do periodo de fomecimento.

Existe ainda outra determina9ao dessa Resolu9ao em que o tempo a ser considerado para 
consume diario pode ser diferente do estabelecido, apenas apos estudo realizado pelo 
consumidor e pela distribuidora junto ao Observatorio Nacional, com a aprova9'ao da 
ANEEL.
A energia eletrica consumida pelos equipamentos auxiliares de ilumina9ao publica deve 
ser calculada baseada nas normas especificas da Associa9ao Brasileira de Nonnas Tecnicas 
(ABNT), em ensaios realizados em laboratorios credenciados por orgao oficial ou em
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dados do fabricante dos equipamentos. No caso de equipamentos automaticos de controle 
de carga que reduzem o consumo de energia eletrica do sistema de ilumina9ao publica, a 
distribuidora deve revisar a estimativa de consumo considerando a reduqao oferecida por 
tais equipamentos.

A Constitute estabelece que e responsabilidade dos Municipios organizar e prestar, 
diretamente ou sob regime de concessao ou permissao, os serviqos publicos de interesse 
local. O Munidpio deve oferecer iluminaqao artificial aos logradouros publicos, inclusive 
para lugares que precisam de ilumina^ao permanente no periodo diurno. A distribuidora 
pode prestar o serviqo de ilumina9ao publica mediante contrato especifico.

Com a promulga9ao da Emenda Constitucional n° 39 de 19 de dezembro de 2012, a 
Constitute Federal passou a vigorar com o acrescimo do artigo 149-A, que determina 
que os Municipios e o Distrito Federal poderao instituir contribute, na forma das 
respectivas leis, para o custeio do servt de ilumina9ao publica, conhecida como C1P ou 
COSIP. Alem disso, tambem e facultada a cobranqa da contribute, na fatura de consumo 
de energia eletrica.
Existem tres formas de cobran9a mais utilizadas no Brasil: Tabela com valores fixes 
baseados em uma porcentagem com base na tarifa basica de iluminagao publica ou B4a, 
valor fixo, por tipo de medidor ou por Unidades Fiscais criadas pelos Municipios.
Existem Leis que isentam clientes rurais, por exemplo, outras que isentam classes e faixas 
de consumo como clientes residenciais com consumo inferior a 30 KWh, e ainda aquelas 
Leis que isentam contribuintes sem iluminaqao nas proximidades de sua residencia. Na 
maioria dos casos os clientes de baixa renda sao isentos da cobran9a.

De acordo com a Resotao n° 414 (ANEEL, 2010), a responsabilidade pelos servts de 
elabora9ao de projeto, implanta9ao, expansao, opera9ao e manutenqao das instatoes de 
ilumina9ao publica e de pessoa juridica de direito publico ou por esta delegada mediante 
concessao ou autoriza9ao. A distribuidora pode prestar esses servts mediante celebraqao 
de contrato especifico para tal fim, ficando a pessoa juridica de direito publico responsavel 
pelas despesas decorrentes.
Restou provado a eminente necessidade da instatao de sistema informatizados de gestao 
da Ilumina9ao publica em nosso municipio, que possa dar ao gestor publico e ao 
contribuinte informa96es sobre a correta cobranqa e aplica9ao dos recursos da COSIP.

Outro importante aspecto sera a, se comprovada, a recuperaqao dos creditos eventualmente 
cobrados a mais. Tal comprova9ao devera ser feita atraves de pericia economico financeira 
realizada por profissional devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de 
Economia, com comprovada capacitaqao para a realizaqao deste levantamento.
DO SISTEMA DE INFORMA^OES DA ILUMINACAO PUBLICA: A Contratada 
devera oferecer servt gestao informatizada da Ilumina9ao Publica com o intuito de 
auxiliar a prefeitura a atenderem a Resoluqao Normativa ANEEL n° 414, de 9 de setembro 
de 2010, que institui em seu art. 219 que os ativos de ilumina9ao publica (luminarias, 
lampadas, reles e reatores) passam a ser de responsabilidade da prefeitura.
O modulo Desktop possuira a fmto de cadastramento dos equipamentos existentes 
utilizados pela prefeitura para atendimento da ilumina9ao publica como lampadas. reatores, 
reles e luminarias, com suas especifica9oes tecnicas de facil acesso ao usuario. necessarias 
para o calculo da estimativa de consumo e cadastramento de seus pontos de ilumina9ao 
(P.I.), alem do cadastro dos relogios medidores para esse servt, quando existentes.
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Ja o cadastramento do relogio medidor respalda-se em seu logradouro, ponto de referencia. 
status de funcionamento, unidade consumidora tendo tambem a possibilidade de se 
cadastrar espacialmente via imagens de satelite do municipio. Assim, deve-se ressaltar que 
todos os cadastros sao dotados de campo a descr^ao do item, sendo ele lampada. reator on 
quaisquer outros equipamentos de cadastre.

0 cadastre dos setores possuira de tempos de funcionamento dos P.I., que indicarao para o 
sistema quanto tempo aqueles pontos se manterao em funcionamento.

Desta forma, o con junto do sistema disponibilizara, na interface para Desktop, a produ^ao 
de relatorios sobre o inventario dos itens do sistema, disponibilizando a quantidade e a 
localizaqao dos que estao em uso, a estimativa de consumo de energia na unidade de kWh. 
podendo ser dividido tambem em setores pre-definidos pela prefeitura, sendo respaldada 
por criterios tecnicos, mostrando-se um serviqo eficaz no auxilio da gestao e 
gerenciamento da IluminaQao Piiblica Municipal.

Relatorio do banco de dados, que consiste nos P.I. cadastrados, com as informaqoes de 
setores pre-definidos pela prefeitura, numero de registro, equipamentos e/ou conjunto de 
equipamentos em uso, data de cadastro do ponto e estado em que se encontra o P.I., e os 
equipamentos cadastrados no sistema, evidenciando a possibilidade de seleqao do pen'odo 
que deseja o relatorio.
O Relatorio de consumo de energia, que indicaria todos os P.I. cadastrados e suas 
respectivas estimativas de consumes, especifica^oes de equipamentos, horario de 
funcionamento, se pertence ou nao a leitura de relogio, alem de destacar as leituras dos 
relogios cadastrados feitas e o calculo da estimativa de consumo dessas areas no sistema, 
podendo tambem selecionar o pen'odo do relatorio.

MONITORAMENTO E GESTAO:
A empresa devera apresentar condi9oes tecnicas e capacidade para auditar e monitorar o 
sistema de iluminaqao publica consolidando os dados em com as seguintes caractedsticas:

a) Desenvolvido em ambiente totalmente WEB, incluso manuten^ao e hospedagem;

b) Possuir imagens de satelite e plantas da cidade para apoio aos services de campo e 
gestao do sistema;

c) Possuir uma interface desktop para monitoramento e gestao da iluminai^ao 
piiblica, com as informa^oes georreferenciadas e relatorios de consumos e ativos 
(quantidade e qualidade).

SERVINGS TECNICOS:
Elaborate anual de Laudo economica fmanceira, visando a exatidao dos valores apurado. 
assinado por profissional habilitado junto ao conselho regional de economia, 
CORECON/MS.
O Sistema de Informaqoes Gerenciais, operacionalizado em ambiente WEB e Android, 
disponibilizando em tempo real os seguintes temas e atividades:
O Sistema de Informa^oes Gerenciais devera contemplar os seguintes itens:

• Sistema totalmente desenvolvido na web.
• Receber solicitaqoes de manuten9ao do Parque de iluminaqao publica.
• Cadastro de pontos de Iluminagao Piiblica para Inventario do Patrimonio de IP e 

Plaquetagem. Georreferenciamento de pontos com visualizaqao em mapas.

■>»i
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• Detalhamento de informa9oes de pontos atraves dos mapas.
• Recebimento de mensagens (sugestoes. opinioes on criticas) da populate quanto 

ao servi90 que esta sendo prestado.
• Sistema administrative e gerenciavel, com acesso por login.
• Cria9ao de protocolos no ato do cadastro das solicita9oes.
• Cadastro. atualiza9ao e exclusao de empresa prestadora de serv^o.
• Cadastro de usuarios para acessar o sistema. com niveis de permissoes.
• Gestao das Solicita9oes em Aberto (editar, excluir e fmalizar ordens de serv^o).
• Gestao das Solicita9oes Finalizadas (visualizar o que foi realizado e os materiais 

gastos em cada opera9ao).
• Gestao das Solicita9oes Nao Realizadas (visualizar o motive da nao execii9ao da 

ordem de serv^o).
• Gestao das solicita9oes a serem tratadas com prioridade.
• Busca rapida de informa9oes.
• Gestao de mensagens enviadas pela populapao.

E de responsabilidade da CONTRATADA prestar suporte tecnico via acesso remote ao 
CONTRATANTE durante todo o pen'odo contratual.
E de responsabilidade da CONTRATANTE informal- a CONTRATADA sobre problemas 
e erros ocorridos no sistema.
Considera-se problemas e/ou erros no sistema quando uma on mais ferramentas 
apresentam funcionamento e/ou a9ao anomala aquela que o mesmo foi desenvolvido para 
realizar.
E de responsabilidade da CONTRATADA, ao ser informada sobre problemas e/ou erros 
ocorridos no sistema, tomar as devidas providencias para a corre9ao do sistema e, 
observando a necessidade de atendimento junto a CONTRATANTE, a CONTRAT ADA 
seguira os seguintes passes:
Atendimento atraves de meios de comunica9ao via telefone ou on-line;
Atendimento atraves de acesso remote ao equipamento da CONTRATANTE e;
Visita tecnica de profissional habilitado para a avalia9ao das avarias e conserto do sistema;

Caso a CONTRATANTE, ao realizar a visita tecnica, constate que o erro foi, em suma, 
causado por avarias nos equipamentos e nao no sistema, a mesma podera solicitar o 
ressarcimento dos custos envolvidos para a visita.

PRODUTOS: Deverao ser apresentados os seguintes produtos:

a) Sistema de Informa9oes Gerenciais da ilumina9ao piiblica.

b) Laudo pericial sobre o consume de energia eletrica.

ESPECIFICACOES DO OBJETO:

UNID. QTD.ESPECIFlCA(f AOITEM

Locapao de Sistema de Gestao de Parque Luminotecnico de Laudo 
de Auditoria e Pen'cia Economica Financeira do Sistema. MES 701

Ponto 1.500Cadastramento de ate 1.500 pontos de iluminapao no sistema02
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CRITERIO DE JELGAMENTO: Menor Preco;
ADJUDICACAO DO OBJETO: Global;

FREEDS REFERENCIAIS PARA CRITERIO DE ACEITABILIDADE:
Sob pena de desclassifica9ao os valores deverao respeitar os seguintes pregos 
maximos:

Valor
unitarioUnid. Qtde Valor totalEspeciflca^aoItem

Loca^ao de Si sterna de Gestao de 
Parque Luminotecnico de Laudo de 
Auditoria e Pericia Economica 
Financeira do Sistema.

R$3.890,00 R$27.230,00Mes 71

Cadastramento de ate 1.500 pontos 
de ilumina9ao no sistema R$ 18,90 R$28.350,00Ponto 15002

VALOR GLOBAL: RS55.580,00

DA DOTACAO OR^AMENTARIA: As despesas decorrentes da entrega do objeto da 
presente licita9ao correrao a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Servi90s Urbanos. 
na seguinte dota9ao or9amentaria:
U.0.09.01 PROJETO: 2.030 PROGRAMA: 25.752.116 FICHA: 151
DO PAGAMENTO: Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente 
devendo a licitante informar o numero do banco, da agencia e conta bancarias. ou atraves 
de banco credenciado, a criterio da Administra9ao no prazo de ate 30 (trinta) dias, do 
fornecimento, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente 
das comprova9oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a Just^a do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

DAS ALTERA^OES DESTE TERMO DE REEERENCIA: Este Termo de Referencia 
podera sofrer altera9oes ate a data de divulga9ao ou publica9ao do instrumento 
convocatorio, a fim de fomecer corretamente os dados para a apresenta9ao da proposta 
comercial, bem como, para se adequar as conduces estabelecidas pela legisla9ao vigente.

DA APROVA^AO: Aprovo o presente termo de referencia dando-lhe for9a de projeto 
basico para que possa produzir os desejados efeitos extemos.

Dois Irmaos do Buriti-MS, 05 de julho de 2021.

A —
JJaxEuiUi
ESIEL TAGLIAF

Secretario Municipal de Obras

ERRO XAVIER
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ANEXO II - FORMULARIO DE PROPOSTA (modelo)

OBJETO: Contratasao de empresa para Locayao de Sistema de Parque Luminotecnico 
com fornecimento de Laudo de Auditoria e Pericia Economica Financeira do Sistema e 
Cadastramento de Pontos de Iluminagao no Sistema, de acordo com as especifica^oes e 
quantidades constantes no Termo de Referencia deste edital.

Valor
unitarioUnid. QtdeEspecifica^ao Valor totalItem

Loca9ao de Sistema de Gestao de 
Parque Luminotecnico de Laudo de 
Auditoria e Pericia Economica 
Financeira do Sistema.

Mes 71

Cadastramento de ate 1.500 pontos 
de ilumina9ao no sistema Ponto 15002

RSVALOR TOTAL

Validade da Proposta: Nao inferior a 60 (sessenta) dias.

de 2021.Cidade- UF, de

Telefone:

CC:Banco: AG:

CAR1MBO COM CNPJ/MF E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

A proposta de pre^os devera ser solicitada atraves do e-mail: 
licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br. A proposta podera tambem ser retirada junto a 
Comissao Permanente de Licitagoes, no Pago Municipal, sito a Avenida Reginaldo Femes 
da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, no horario de funcionamento de 
segunda a sexta-feira, das 07h as 12h.

O licitante devera fornecer os dados da empresa para cadastro, com no minimo: razao 
social, CNPJ, enderego complete, telefone para contato, e-mail oficial e dados bancarios.
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ANEXO III

DECLARACAO DE HABILITA(^AO

___________________ , CNPJ/MF
situada (endere90 complete) 

, declara, sob as penas da Lei, nos termos 
do Inciso VII, art. 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisites 
da habilitate exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL N°. 031/2021, autorizado 
pelo Processo Administrative n° 100/2021.

(Nome da Empresa)
n°

Por ser expressa manifesta^ao da verdade, firmo o presente.

de de 2021.(______ ),
estadocidade

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

Av. Reginaldo Femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117



Processo n2 100SSI
Doisjirmapsgff^k
go Bunt!

-

I *FIs:PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI Rub.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXOIV

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistencia de fatos que impeqa 
a nossa empresa de participar de licita9oes publicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existencia de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilita^ao, na forma detenninada no §2°, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93

-MS,____/ /

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNPJ/MF DA EMPRESA
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ANEXOV

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

................................. , inscrito no CNPJ/MF sob o
por intermedio de sen representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade
DECLARA, para fins

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°8.666. de 21 de junho de 1.993, 
acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1.999, que nao emprega menor de dezoito 
anos e trabalho noturno. perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos.

n°

e do CPF/MF n°n°

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na cond^ao de aprendiz ( ).

dede-MS,

Assinatura do representante legal da empresa

(Observa9ao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, situado na Av. Reginaldo Lemes da 
Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, representada neste ato pelo Prefeito 
Municipal, Wlademir de Souza Volk, brasileiro, empresario, casado, portador do RG n°. 
001053159 SSP/MS e CPF n°. 836.177.101-82, residente e domiciliado na Rua Campo 
Grande, S/N, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, doravante denominada Contratante e a

, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, na

doravante denominada Contratada.

empresa
, com estabelecimento na

cidade
, brasileiro, portador da carteira de 
_, e do CPF n°

representada neste ato por 
identidade tipo RG n°___ , emitida pela SSP/
o presente Contrato, cuja celebra9ao foi autorizada pelo despacho de homologate do 
processo de PREGAO PRESENCIAL N° 031/2021 
N° 100/2021, e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual redayao, atendidas as 
clausulas e condigoes que se enunciam a seguir:
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

, pactuam

PROCESSO ADMINISTRATIVO

1.1. Contratagao de empresa para Locagao de Sistema de Parque Luminotecnico com 
fornecimento de Laudo de Auditoria e Pericia Economica Financeira do Sistema e 
Cadastramento de Pontos de Iluminagao no Sistema.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total para aquisigao dos materials eletricos, objeto deste contrato, e de R$

), conforme tabela abaixo:.(

VLRVLR
UNTDESCRI^AO UND QNTITEM TOTAL

1
RSVALOR TOTAL

2.2. contratada flea obrigada a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, os acrescimos on 
supressoes que se fizerem no objeto, ate 25% do valor do contrato.
2.3. O prego proposto sera considerado suficiente e complete, abrangendo os salaries e 
todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como demais 
encargos incidentes), os tributes (impostos, taxas, emolumentos, contribuigoes fiscais, e 
para Fiscais, etc.), o fornecimento de mao-de-obra especializada, EPI(s), assessorios, 
consumiveis e objetos, a administragao, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, 
descarregamento, fretes, transportes, hospedagem, alimentagao e deslocamentos de 
qualquer natureza, ocorrendo tal operagao, unica e exclusivamente por conta, risco e 
responsabilidade da empresa vencedora da licitagao, bem como qualquer outro encargo ou 
despesa, ainda que aqui nao especificada, que possa incidir ou ser necessaria a execugao do 
objeto da licitagao.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E3. CLAUSULA TERCEIRA 
REAJUSTAMENTO
3.1. Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a 

licitante informar o numero do banco, da agencia e conta bancaria, ou atraves de 
banco credenciado, a criterio da Administragao, realizado em 12 (doze) parcelas 
mediante a entrega do Relatorio informando os servigos prestados, juntamente com a 
Nota Fiscal devidamente atestada, sendo que o pagamento devera ocorrer em ate 30
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(trinta) dias do mes subseqiiente, conforme dispoe o art.40, inciso XIV. alinea “a”, da 
Lei n° 8.666,93 e suas altera^oes, mediante a apresenta9ao de notas fiscais 
acompanhadas obrigatoriamente das comprovaQoes de regularidade fiscal junto as 
Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal, ainda comprova^ao de regularidade 
junto ao FGTS e a Just^a do Trabalho, mediante a apresenta^ao de Certidao Negativa 
de Debitos Trabalhistas - CNDT.

3.2. Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta9ao do mesmo.
3.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de 
Or9amento e Finan9as, a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas corre9oes. ou 
aceita-la.
3.4. Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, 
para fins de atendimento das conduces contratuais.
3.5. Na pendencia de liquida9ao da obriga9ao financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor 
da prestadora.
3.6. A Administra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autoriza9ao previa e formal, 
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao 
institutes financeiras.
3.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia 
pela prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.
3.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de 
mora por parte da contratante.
4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1. O presente contrato tern dura9ao de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a criterio 
da contratante, por iguais e sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) meses.
5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTAQAO
5.1. As despesas decorrentes das aquistes da presente licita9ao correrao da Secretaria de 
Obras e Servts Urbanos do Municipio de Dois Irmaos do Buriti. cujo Programa de 
Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato 
ou documento equivalente, observada as condtes estabelecidas neste edital e ao que 
dispoe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e altera9oes.
6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA
6.1. Compete ao CONTRATANTE:
6.1.1. Providenciar o pagamento a CONTRATADA na apresenta9ao da Nota Fiscal/Recibo 
devidamente atestado nos prazos fixados;

6.1.2. Emitir a autoriza9ao de execu9ao dos serv^os;
6.1.3. Aplicar as penalidades cabiveis, nas situa9oes previstas no edital;

6.1.4. Rejeitar no todo ou em partes os servtsexecutados em desacordo com as 
obriga9oes assumidas pelo Contratado;
6.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar 
os compromissos assumidos, bem como pagar pel os serv^os executados;
6.1.6. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;

6.1.7. Prorrogar o prazo de vigencia do Contrato, conforme Lei Federal 8666/93.
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6.1.8. Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalizapao sobre a execu^ao dos 
servi^os, providenciando as necessarias medidas para regulariza^ao de quaisquer 
irregularidades levantadas no cumprimento do contrato a ser firmado com a Contratada.

6.1.9. Exigir o cumprimento de todas as obriga96es assumidas de acordo com as cond^oes 
do Termo de Referenda e do presente edital;

6.1.10. Notificar a contratada, por escrito, da ocorrencia de eventuais imperfei9oes no curso 
da execu9ao dos servi90s, fixando prazo para sua corre9ao.

6.2. Compete a CONTRATADA:
6.2.1. Manter inalterados os pre90s e condi9oes propostas.

6.2.2. Executar e entregar os serv^os dentro do prazo estipulado, informando por escrito. 
em tempo habil, qualquer motive impeditivo ao cumprimento do mesmo, cabendo a 
administra9ao aceitar ou nao a justificativa.

6.2.3. Nao transferir a terceiros, total ou parcial, os serv^os sem a previa e expressa 
anuencia da Contratante;
6.2.4. Executar fielmente o contrato, em conformidade com as clausulas aven9adas e 
normas estabelecidas na Lei n.° 8.666/1993 e suas altera9oes e observancia das leis, 
decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipals, diretas e 
indiretas e indiretamente aplicaveis.

6.2.5. Fornecer os serv^os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia 
as normas legais e regulamentares aplicaveis e as recomenda96es aceitas pela boa tecnica e 
em conformidade com o Termo de Referencia;

6.2.6. Responsabilizar-se pelo uso indevido dos documentos, materials e equipamentos 
eventualmente colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE.

6.2.7. Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga9oes estabelecidas na 
legisla9ao especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorrencia da especie, forem 
vitimas os seus empregados, no desempenho de suas fun9oes ou em conexao com eles.

6.2.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir. as suas expensas, no todo em 
parte o objeto em que verifiquem vicios, defeitos ou incorre9oes resultantes da execu9ao 
ou aquisigoes de bens/equipamentos.

6.2.9. A Contratada sera responsavel pelas eventuais despesas decorrentes do uso dos 
equipamentos e materiais, tais como: manuten9ao corretiva e preventiva, substitui9ao, 
deslocamento, transpose e seguro, dentre outras necessarias a perfeita execu9ao contratual 
dos processes arquivados e ja existentes.

6.2.10. Manter, durante a execu9ao do Contrato, em compatibilidade com as obriga9oes 
assumidas, todas as conduces de qualifica9ao e habilita9ao exigidas na licita9ao, inclusive 
quanto a regularidade fiscal e trabalhista.

6.2.11. Responsabilizar-se por todas as despesas com o (s) pagamento (s) do (s) salario (s) 
do (s) funcionario (s) que venha contratar para auxiliar na execu9ao dos serv^os objeto 
deste certame bem como com os encargos sociais e outras obriga96es trabalhistas.
6.2.12. Apresentar junto a Secretaria Municipal de Administra9ao e Finai^as Relatorio dos 
serv^os prestados antes da emissao da nota fiscal do servi9o.
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6.2.13. Executar os services de acordo com o previsto na proposta apresentada, no Termo 
de Referencia e no Contrato.

6.2.14. Arcar com 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 licitaqao.

6.2.15. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, sempre que verificar conduces 
inadequadas ou a iminencia de ocorrencias que possam vir a prejudicar o correto 
cumprimento dos serviqos.

6.2.16. Providenciar a imediata correqao das deficiencias, falhas ou irregularidades 
constatadas pela CONTRATANTE na prestaqao dos serviqos contratados.

6.2.17. Aceitar nas mesmas condiqoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se 
fizerem necessarios ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos 
termos do § 1° do art. 65, da Lei n°. 8.666/93 e alteraqoes, sob pena das sanqoes cabiveis e 
facultativas nas demais situaqoes.

6.2.18. Responsabilizar-se por todas as despesas e outras taxas que incidir sobre a nota 
fiscal.
6.2.19. Tratar com polidez os servidores responsaveis pelo recebimento dos itens licitados.

6.2.20. Substituir imediatamente os serviqos licitados recusados pela Contratante. por nao 
se enquadrar (em) na especificaqao estipulada no Termo de Referencia, sem qualquer onus 
para o Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, independente da aplicaqao das 
penalidades cabiveis.
6.2.21. Relativamente ao disposto na clausula acima, aplicam-se tambem subsidiariamente, 
as disposiqoes da Lei n. 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

6.2.22. Sera ainda de competencia da Contratada:

a) Responder, em relaqao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execuqao do objeto licitado, tais como:

Salaries;

Seguros de acidentes;

Taxas, impostos e contribuiqoes;

Indenizaqoes;

Vales-refeiqao;
Vales-transporte etc.; e

Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

b) Manter seus empregados sujeitos as regras gerais da Contratante, porem sem qualquer 
vinculo empregaticio;
c) Manter, ainda, seus empregados identificados por cracha, devendo substituir, 
imediatamente, qualquer um deles que seja considerado inconveniente a boa ordem e as 
regras gerais da Contratante;

d) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependencias da 
Contratante;

a.l

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6
a. 7
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e) Responder pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, nao reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscaliza9ao ou 
acompanhamento pelo Contratante;

f) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infra^ao;
g) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaqoes previstas 
na legislaqao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na epoca propria, vez 
que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com a Contratante;

h) Assumir, tambem, a responsabilidade por todas as providencias e obriga9oes 
estabelecidas na legisla9ao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrencia da 
especie, forem vitimas os seus empregados no decorrer da execuqao do objeto, ou em 
conexao com ele. ainda que acontecido em ambiente fisico da Contratante;

i) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista. civel ou penal, relacionado a 
este processo licitatorio e respective contrato, originariamente ou vinculados por 
prevenqao, conexao ou contingencia.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES GERAIS:
7.1. E expressamente proibida, por parte da contratada, durante a vigencia do contrato, a 
contrataqao de servidor do quadro da contratante. A contratada fica proibida de veicular 
publicidade a cerca do objeto deste pregao.
7.2. E vedada a subcontrataqao, salvo com autoriza9ao previa do contratante.
8. CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
8.1. Durante a vigencia do contrato, a entrega do objeto sera fiscalizada por servidor 
designado para esse fim, representando a contratante.
8.2. As decisdes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao 
ser solicitadas a contratada, em tempo habil, para a ado9ao das medidas convenientes.
9. CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA
9.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATADA estara sujeita as sanqoes definidas nesta Clausula.
9.2. Sem prejuizo das sanqoes cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela 
inexecuqao total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante podera, garantida a 
previa e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do 
contrato.
9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a CONTRATADA se 
sujeitar a Declaraqao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao 
Publica enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja 
promovida a reabilitaqao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraqao pelos prejuizos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanqao aplicada com base na legislaqao vigente.
9.4. A sanqao denominada “Advertencia” so tera lugar se emitida por escrito e quando se 
tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos 
significativos ao objeto da contrataqao, cabivel somente ate a segunda aplica9ao 
(reincidencia) para a mesma infraqao, caso nao se verifique a adequa9ao da conduta por 
parte da CONTRATADA. apos o que deverao ser aplicadas sanqoes de grau mais 
significative.
9.5. Sao exemplos de infraqao administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 
1993, da Lei n° 10.520 de 2002, dos Decretos Municipais n° 183 de 2009:

a) Inexecuqao total ou parcial do contrato;
b) Apresentaqao de documenta9ao falsa;
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c) Comportamento inidoneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

9.6. As sai^oes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa 
ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infraqao cometida e prejuizos causados 
a administraQao ou a terceiros.
9.7. Para efeito de aplica9ao de multas, as infraqoes sao atribuidos graus, com percentuais
de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principals situaqoes previstas, 
nao eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:__________________

Grau MultaDescri^ao da Infra^aoItem
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutive como por 
carater permanente, ou deixar de providenciar recompos^ao 
complementar; por ocorrencia.__________________________
Recusar-se a executar as determina9des feitas pela 
FISCALIZAC^AO, sem motivo justificado; por ocorrencia; 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de for9a maior ou 
caso fortuito, os fomecimentos dos bens adquiridos, por dia e 
por unidade de atendimento;____________________________
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de sens 
agentes; por ocorrencia.________________________________
Permitir situa9ao que crie a possibilidade ou cause danos 
fisico, lesao corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

0,4% por21 dia

1,6% por42 dia

3,2% por53 dia

3,2% por54 dia
4.0% por65 dia

10 10%Inexecu9ao total do contrato;6
Para os itens a seguir, deixar de:

Manter a documentaqao de habilitaqao atualizada; por item, por 
ocorrencia.

0.2% por17 dia
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os 
limites minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por 
ocorrencia.

0.2% por28 dia

0.4% porRessarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa; 29 dia
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e seus 
anexos, mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apos 
reincidencia formalmente notificada pela FISCALIZAC^AO; 
por ocorrencia.______________________________________
Cumprir determinaqao formal ou instruqao complementar da
FISCALIZACAO, por ocorrencia;_______________________

* Incide sobre a parte inadimplida.
9.8. As sanqoes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a 
defesa previa do interessado, no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
9.9. Apos 30 (trinta) dias da falta de execu9ao do objeto, sera considerada inexecuqao total 
do contrato. o que ensejara a rescisao contratual.
9.10. As san9oes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranqa na forma prevista 
em lei.
9.11. As san9oes previstas nao poderao ser relevadas, salvo Hear comprovada a ocorrencia 
de situa9oes que se enquadrem no conceito juridico de forqa maior ou casos fortuitos, 
devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade

0,8% por310 dia

0,8% por311 dia
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competente, conforme prejuizo auferido.
9.12. A autoridade competente, na aplica9ao das san^oes, levara em considera^ao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educative da pena. bem como o dano causado a 
Administra^ao, observado o prindpio da proporcionalidade.
10. CLAUSULA DECIMA - A RESCISAO DO CONTRATO
10.1. A falencia da contratada provocara a rescisao de pleno direito do contrato, como 
tambem a declara9ao judicial de insolvencia e a abertura do concurso de credores.
10.2. Igualmente, constituirao motives para rescisao do contrato:
10.2.1. O nao cumprimento reiterado das clausulas contratuais.
10.2.2. Caso a contratante, salvo em caso de calamidade publica ou grave perturba9ao 
da ordem interna, nao efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
apresenta9ao da fatura sem qualquer satisfa9ao do debito, a contratada podera suspender as 
entregas, independentemente de interpela9ao judicial.
10.2.3. Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltara a 
situaqao de normalidade, a CONTRATANTE cessara a interven9ao de imediato, 
restituindo as instalaqoes e todos os recursos materials e humanos utilizados durante a 
paralisaqao dos fomecimentos.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
ll.l.Fica estabelecido o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti-MS. para dirimir 
quaisquer questoes oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias, os representantes das partes.

deDois Irmaos do Buriti -MS,___de

CONTRATADAWLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ENOUADRAMENTO COMO

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

, inscrita no CNPJ/MF n°A Empresa
intermedio de sen representante legal o Sr. (a) _

expedida pela
DECLARA, sob as sa^des administrativas cablveis e sob as penas da lei. que esta 
empresa, na presente data, e considerada

, por
, portador (a) da Carteira

/ e de CPF n°de Identidade n°

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENOPORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar
n° 123/12006.

DECLARA ainda que a empresa esta excluida das veda9oes constantes do paragrafo 4° do 
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

de de-MS,

CARIMBO DE CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII

MODELO - ATESTADO DE VISITA TECNICA

______ , sito a
-MS, neste ato 

, portador do RG n° 
, realizou visita tecnica visando obter as 

informa9oes dos servi9os, local, perifericos, equipamentos, redes logicas. servidores, rnveis 
de seguran9a das informa9oes, banco de dados atual, as obriga9oes fiscals, legisla9oes 
municipals, pessoal do setor, todos os dados e obrigagoes decorrentes do contrato a ser 
firmado.

, inscrita no CNPJ n° 
______ , na cidade de

Atestamos que a empresa
Rua_________________
representada pelo Senhor (a) 

e do CPF n°

, baiiTo

de de
local e data

Assinatura do(a) representante da Empresa 
Nome:
CPF n°~
RG n° SSP/

CARIMBO

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117



Processo n9 100tie.

Dots Irmaosg^ #;
togMSSi'Wi \2iFIs:PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI Rub.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXOIX

MODELO - DECLARA^AO DE NAO REALIZA^AO DE VISITA TECNICA

, CNPJ
(endere90 complete)

__________________________ , DECLARA, sob as penas da lei, de que nao realizou
visita tecnica prevista nesse edital, por entender que a visita tecnica nao e necessaria 
para o bom cumprimento do contrato a ser firmado.

(NOME DA EMPRESA) CPF n°ou
, sediada

DECLARA, ainda, que as propostas apresentadas foram elaboradas com perfeito 
conhecimento das exigencias constantes no edital e que nao podera apresentar alega^oes 
posteriores por desconhecimentos dos serviqos e dos locais a serem executados. conforme 
exigencia constante na alinea 'ta,‘ do subitem 6.1.6 deste edital. Em hipotese alguma podera 
pleitear modifica9oes nos pre90S, prazos ou conduces do Contrato, ou alegar qualquer 
prejuizo ou reivindicar qualquer beneficio sob a invoca9ao de insuficiencia de dados ou 
informa9oes sobre o mesmo, sob pena de sofre as penalidades cabiveis.

de de
local e data

Assinatura do(a) representante da Empresa 
Nome:
CPF n°
RG n° SSP/

CARIMBO
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ANEXO X

MODELO -PARECER/ATESTADO DE APRESENTA^AO TECNICA DO
SISTEMA

_____, si to a
-MS. neste ato 

e do

, inscrita no CNPJ n° _
____ , na cidade de______
_____ , portador do RG n°

, realizou apresenta^ao tecnica dos SISTEMAS de acordo com os 
requisites minimos, avaliados sequencialmente obedecendo a ordem dos itens. do anexo I.

Atestamos que a empresa 
, bairro _Rua

representada pelo Senhor (a) 
CPF n°

( ) A empresa cumpriu com os requisites de apresenta9ao do sistema. conclui-se a 
avalia^ao com resultados satisfatorios ao pretendido.

( ) A empresa nao cumpriu com todas as exigencias contidas no Termo de Referencia, 
declara-se inapta para realiza9ao dos servi^os pretendidos no processo Licitatorio.

LOCAL-MS___ , de de 2021.

EQUIPE RESPONSAVEL PELA ANALISE DO SISTEMA:

Assinatura:Nome:.......... .
CPF n°..........
cargo/fun^ao:

Assinatura:Nome:.......... .
CPF n°..........
cargo/fun^ao:

Assinatura:Nome:.......... .
CPF n°..........
cargo/fun^ao:
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