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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

EDITAL - PREGAO ELETRDNICO N“ 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 101/2021

AMPLO
OBJETO: Registro de precos de empresa para o fomecimento de oleo diesel S-500
comum h frota dc veiculos oficiais, bem como hqueles colocados ao dispor do Municipio
de Dois Imios do Buriti pelo perfodo de 12 (doze) meses.

DATA: 27 DE JULHO DE 2021, AS 10:00 HORAS (BR)

PREAMBULO
1. REGENCIA LEGAL;
2. Do OBJETO;
3. DAS CONDIcoEs DE PARTICIPACAO;
4. D0 CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME;
5. DA QUALIFICAcAo DAS ME(s) e EPP(s);
6. Do CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS;
7. DO REGISTRO (INSERCAO) DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA

ELETRONICO;
8. DA FORMULAcAo DE LANCES, CONVOCACAO DAS ME(s)/EPP(s) E

CRITERIOS DE DESEMPATE;
9. DA NEGOCIACAO E ATUALIZACAO DOS PRECOS;

10. DA ACEITACAO DA PROPOSTA DE PRECOS;
l l .  DAS CORRECOES ADMISSiVEIS;
12. DA HABILITACAO DA (S) LICITANTE (S);
13. IMPUGNACOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS;
l4.  DOS RECURSOS;
15. DA ADJUDICAcAo E DA HOMOLOGACAO;
16. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
17. DO TERMO DE CONTRATO 0U INSTRUMENTO EQUIVALENTE;
18. DO PAGAMENTO;
19. DOTACAO ORCAMENTARIA;
20. DISPOSICOES FINAIS.
ANEXOS
o Anexo I — Termo de Referéncia — Especificagées;

o Anexo II - Formulfirio MODELO de Proposta;

o Anexo III — Minuta da Ata de Registro de Precos;

0 Anexo IV — Minuta do Contrato.
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EDITAL - PREGAO ELETRONICO N° 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 101/2021

MENOR PRECO

O MUNICiPIO DE DOIS IRMAOS D0 BURITI, ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL, através da Pregoeira Oficial Rosely Lacerda Miyadi, nomeada pela Portaria 118/2021 de
07/05/2021, toma publico que no dia 27 de Julho de 2021 as 10:00 horas (BR), no Paco
Municipal situado na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01 ,  Centro, nesta cidade, realizar-se-a
procedimento licitatorio, na modalidade PREGAO ELETRONICO, execucao direta, do tipo
“Menor Preco” — Modo de Disputa Aberto, autorizada no Processo Administrativo n.°
101/2021, que sera regido pela Lei Federal n.° 10.520/2002 c/c Decreto Federal n° 10.024/2019,
pelo Decreto Municipal n° 042/2021 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas
alteracoes e demais especificacoes e condicoes constantes neste ato convocatorio.

1. REGENCIA LEGAL
1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes;

1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Decreto Federal n° 10.024/ 19;

1.4. Lei Federal n° 8.078/90 — C6digo de Defesa do Consumidor;
1.5. Lei Complementar n° 123/06;

1.6. Decreto Municipal n° 183/2009;

1.7. Decreto Municipal n° O42/2021;

1.8. Demais disposicoes contidas neste Edital

2. D0 OBJETO

2.1. A presente licitacao tern por objeto o registro de precos para o fornecimento de éleo diesel
S-500 comum a frota de veiculos oficiais, bem como aqueles colocados ao dispor do municipio
de Dois Irmfios do Buriti para prestar-lhe servicos, conforme as especificacoes contidas no
Terrno de Referéncia (ANEXO I).

2.2. As especificacoes detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I — Terrno de
Referéncia, o qual faz parte integrante deste Edital, as quais n50 poderao ser alteradas
constando orientacoes e dados objetivos para os  licitantes elaborarem suas propostas.

2.3. Nos precos deverao estar incluidos todos os  custos com tributos incidentes ou que venham
a incidir sobre o objeto, inclusive 0 frete referente a entrega do combustivel na cidade de Dois
Irmfios do Buriti/MS.

2.4. O Registro de Precos seré formalizado por intermédio da Ata de Registro de Precos, nas
condicoes previstas neste edital.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. A participacao nesta licitacao importa a proponente irrestrita aceitacao das condicoes
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observancia dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicéveis, inclusive quanto a recursos. A n50 observéncia destas
condicoes ensejaré no sumario IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame.
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3.1.1. N50 cabe as licitantes, apos sua abertura, alegacao de desconhecimento de seus
itens ou reclamacao quanto ao seu contefido. Antes de elaborar suas propostas, as
licitantes deverao ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em
conformidade com as especificacoes do ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA).

3.2. Como requisito para participacao no PREGAO ELETRONICO a licitante devera
manifestar, em campo proprio do Sistema Eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao e que sua proposta de precos esté em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatorio, bem como a descritiva te'cnica constante do ANEXO I (TERMO DE
REFERENCIA).

3.2.1. A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao e proposta
sujeitara a licitante as sancoes previstas neste Edital e nas demais cominacoes legais (Art.
7°, Lei n° 10.520/02).

3.3. Fica vedada a subcontratacao, cessao ou transferéncia total on parcial do objeto.
3.4. Poderio participar deste PREGAO ELETRONICO as empresas que atenda as seguintes

. exigéncias:

3.4.1. Atendam as condicoes deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto a
documentacao exigida para habilitacao, e estiverem devidamente credenciados na
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacao — SLTI, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestao, por meio do site www.comprasgovemamentais.20v.br/.;

3.4.2. Somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no Pais, cuja fmalidade
e ramo de atividade sejam compativeis com o objeto desta Licitacao;

3.4.3. Cooperativas e outras formas de associativismo, desde que, dependendo da natureza
do servico, nao haja, quando da execucao contratual, a caracterizacao do vinculo
empregatl’cio entre os executores diretos dos servicos (cooperados) e a pessoa juridica da
cooperativa ou a prépria Administracao Pfiblica.

3.5. N50 poderfio participar deste PREGAO ELETRONICO, empresas que estejam
enquadradas nos seguintes casos:

3.5.1. Que se encontrem sob faléncia, concurso de credores, dissolucao ou liquidacao;

. 3.5.2. Sob a forrna de consércio;

3.5.3. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administraeao
Pfiblica (Federal, Estadual e Municipal), durante o prazo de sancao; conforme art. 87,
inciso IV, da Lei n° 8.666/93;

3.5.4. Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio de Dois Irmaos do
Buriti-MS, durante o prazo da sancao; nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/2002;

3.5.5. Empresa punida com suspensao temporaria (art. 87, inciso III, da Lei n°
8.666/93) do direito de licitar e contratar com a Administracao Pfiblica (Federal,
Estadual e Municipal), durante o prazo de sancao;

3.5.6. Empresario proibido de contratar com o Poder Pfiblico, nos termos do art. 12 da
Lei n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo de sancao;

3.5.7. Empresario proibido de contratar com a Administracao Publica, em razao do
disposto no art. 72, parégrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes
ambientais), durante o prazo de sancao;

3.5.8. Estrangeiras que n50 funcionem no Pais;
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3.6. N50 poderfio concorrer direta ou indiretamente nesta licitaefio:

3.6.1. Servidor ou dirigente de orgao ou Entidade contratante ou responsavel pela
licitacao, conforme art. 9°, inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93.

3.6.2. E vedada a participaefio de servidor pfiblico na qualidade de diretor ou integrante
de conselho da empresa licitante, participante de geréncia ou Administraeao da
empresa, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditério.

3.6.3. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou  empresas que fazem parte de um mesmo
grupo econémico ou financeiro, somente poderé apresentar uma (mica proposta de
preeos. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preeos, estas
propostas de preeos nao serao levadas em consideraeao e serao rejeitadas pela Entidade
de Licitaqao.

3.6.4. Para tais efeitos entendem-se que, fazem parte de um mesmo grupo economico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participaeao em mais de
5%), on representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou  subsidiem
econémica ou financeiramente a outra empresa.

4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1. As Licitantes interessadas deverao proceder ao credenciamento antes da data marcada para
inicio da sessao pfiblica via intemet.

4 .1 .1 .0  credenciamento dar-se-a pela atribuieao de chave de identificaeao e de senha,
pessoal e intransfen’vel, para acesso ao Sistema Eletronico, no site
www.comprasgovemamentais.gov.br.

4.1.2. 0 credenciamento junto a0 provedor do Sistema implica na responsabilidade legal
{mica e exclusiva da licitante, ou de seu representante legal e na presunqao de sua
capacidade técnica para realizaeao das transaeoes inerentes ao Pregao Eletronico.

4.1.3. 0 uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, n50 cabendo ao provedor
do Sistema, ou ao Municipio de Dois Irmaos do Bun'ti-MS, promotor da licitaeao,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por
terceiros.
4.1.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor do
Sistema para irnediato bloqueio de acesso.

4.1.5. Como requisito para participaeao deste Pregao Eletrénico, a licitante devera
manifestar, em campo préprio do Sistema Eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitaeao e que sua proposta encontra-se em conformidade com as exigéncias
previstas neste Edital, ressalvados os  casos de participaeao dc microempresa e de
empresa de pequeno porte, no que conceme a regularidade fiscal.

5. DA QUALIFICACAO DAS ME(s) e EPP(s),
5.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e empresas equiparadas a ME/EPP, devem
atender as disposieoes estabelecidas na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
e demais normas de estilo para fins dc fruieao dos beneficios ali dispostos.

5.2. Licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarar,
em campo proprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/2006, estando
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apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 e 49 da mesma Lei, para
fazer jus aos beneficios previstos.

6 .  DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS
6 . 1 . 0  julgamento da Proposta de Preeos dar—se-a pelo critério de MENOR PRECO POR
ITEM, observadas as especificaeoes técnicas e os  parametros minimos de desempenho
definidos no Edital.

7. no REGISTRO (INSERCAO) DA PROPOSTA DE PRECOS NO SISTEMA
ELETRONICO

7.1. A participaeao no Pregao Eletrénico dar-se-a por meio da digitaa da senha privativa da
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preqos COM VALOR TOTAL DO
ITEM (CONFORME EXIGENCIA DO SISTEMA ELETRONICO), a partir da data da
liberaeao do Edital no site www.comprasgovemamentais.gov.br.até o horério limite de inicio
da Sessao Pfiblica, horério de Brasilia, quando entao, encerrar-se-a automaticamente a fase de

. recebimento da proposta de preeos. Durante este periodo a Licitante podera incluir ou excluir
proposta de preeos.

7.1.1. A licitante sera inteiramente responsavel por todas as transaeoes assumidas em
seu nome no sistema eletrénico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e
subsequentes lances, se for o caso (inciso 111, Art. 19 ,  Decreto Municipal n° 42/2021),
bem como acompanhar as operaooes no sistema durante a sessao, ficando responsével
pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao (inciso IV, art. 19, Decreto
Municipal n° 42/2021).

7.1.2. As propostas de preeos registradas no Sistema Comprasnet, implicarao em plena
aceitaeao, por parte da Licitante, das condiooes estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

7.2. Apés a divulgaeao do Edital no endereeo eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br.
as Licitantes deverao REGISTRAR suas propostas de preqos, no campo “DESCRICAO
DETALHADA DO OBJETO”, contendo a DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO,

. incluindo QUANTIDADE, PRECO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA
COMPRASNET), até a data e hora marcada para a abertura da sessao, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, quando, entao, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de
recebimento de proposta, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO DE SUA PROPOSTA.

7.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NAO DEVEM CONTER
NENHUMA IDENTIFICACAO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o
principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificaeao
da licitante na proposta registrada, esta sera DESCLASSIFICADA pelo Pregoeiro.

7.3. A Licitante sera responsavel por todas as transaeoes que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preeos e lances
inseridos em sessao publica.

7.4. A licitante devera obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso
de discordancia existente entre as especificaeoes do objeto descritas no COMPRASNET e as
especificacées constantes no ANEXO I (T ERMO DE REFERENCIA), prevalecerao as
ultimas.

7.5. Na Proposta dc Preeos registrada/inserida no sistema deverao estar incluidos todos os
insumos que o compoem, tais como: despesas com mac-de-obra, materiais, equipamentos,
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impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucfio do objeto desta licitacao, os quais deverao compor sua proposta.

7.6. Os documentos que compfiem a proposta e a habilitacao do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso pfiblico apés o
encerramento do envio de lances.

8. DA FQRMULACAO DE LANCES, CONVOCACAO DAS ME(s)/EPP(s) E
CRITERIOS DE DESEMPATE

8.1. A partir da data e horario estabelecido no edital para o certame, o Pregoeiro abrira a sessao
pfiblica, verificando as propostas de precos lancadas no Sistema, as quais deverao estar em
perfeita consonancia com as especificacoes e condicoes detalhadas no Item 7.2 do Edital.

8 . 1 . 1 . 0  Pregoeiro podera suspender a sessao para visualizar e analisar,
preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo
“DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO” do Sistema, confrontando suas
caracteristicas com as exigéncias do Edital 6 sons anexos (podendo, ainda, ser
analisado pelo orgio requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas
que n50 estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades
insanaveis.

8.2. Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequivel, o Pregoeiro obrigatoriamente justificara, por meio do Sistema, e
entao DESCLASSIFICARA.
8.3. As licitantes deverao manter a impessoalidade, nao se identificando, sob pena de serem
desclassificadas do certame pelo pregoeiro.

8.4 .  Em seguida ocorrera o inicio da etapa de lances, via Internet, finica e exclusivamente, no
site: https://www.comprasgovemamentais.gov.br/ conforme Edital.

8.5. Todas as licitantes poderao apresentar lances para os  ITENS cotados, exclusivamente por
meio do Sistema Eletronico, sendo a licitante imediatamente informado do seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

8.5.1. Assim como sera lancado na proposta de precos, que devera conter o menor preco
em razao do menor desconto ofertado sobre a taxa de administracao, os lances serao
ofertados observando que somente serao aceitos lances em menor percentual de
desconto sendo admitida taxa negativa.

8.6. Sera adotado para o envio dc lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto”,
assim definido no inciso I do art. 37  do Decreto Municipal n° 042/2021.

8.7. O intervalo de diferenca entre os lances, tanto em relacéo aos lances intermediaries, quanto
em relacao do lance que cobrir a melhor oferta, deveré ser de, no minimo:

ITEM Intervalo de  lances
0 1  R$ 0,01

8.8. A abertura da fase de lances “via Internet” sera feita pelo Pregoeiro, sendo o Sistema
Comprasnet, responsavel pelo fechamento dos lances.

8.8.1. A etapa de lances da sessao pfiblica tera duracfio de dez minutos e,  apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo Sistema quando houver lance ofertado nos filtimos
dois minutos do periodo de duracfio da sessao pfiblica.

8.8.1.1. As licitantes poderao oferecer lances menores e sucessivos, observado o
horario fixado e as regras de sua aceitacao;
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8.8.1.2. A licitante somente podera oferecer lances inferiores a0 filtimo por ele
ofertado e registrado no sistema;

8.8.1.3. N50 serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar;

8.8.1.4. Durante o transcurso da sessao pfiblica, as licitantes serao informadas, em
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado
pelas demais licitantes, vedada a identificacao do detentor do lance;

8.8.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que tratam os subitens 8.8.1,
seré de dois minutos e ocorrera’. sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.8.3.  N50 havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
pfiblica encerrar-se-é automaticamente.

8.9. Sendo efetuado lance manifestamente inexequivel, o Pregoeiro poderé alertar o proponente
. sobre o valor cotado para o respectivo item, atrave’s do sistema, podendo o mesmo ser

confirmado ou reformulado pelo proponente, sob pena de exclusao da proposta para item;
8.9.1. A exclusao de lance sera possivel somente durante a fase de lances, conforme
possibilita o sistema eletronico, ou seja, antes do encerramento do item;

8 . 9 . 2 . 0  proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexequivel
durante o periodo de encerramento aleatorio, e ,  nao havendo tempo habil, para exclusao
e/ ou reformulacao do lance, caso o mesmo n50 home a oferta encaminhada, tera sua
proposta DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.10. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao
Eletronico, o Sistema Eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recepcao dos
lances;

8.10.1. O Pregoeiro, quando possivel, daré continuidade a sua atuacao no certame, sem
prejuizo dos atos realizados;

8.10.2. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
. do Pregao Eletrénico sera suspensa e tera reim'cio somente apos comunicacao expressa

aos participantes, através do CHAT MENSAGEM, no endereco eletronico utilizado
para divulgacao no site https://www.comprasgovemamentais.2ov.br/

8.11.1ncumbira a licitante acompanhar as operacoes no Sistema Eletronico durante a sessao
pl’lblica do Pregao Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexao;

8.12. A desisténcia em apresentar lance implicara exclusao da licitante da etapa de lances e na
manutencao do filtimo preco por ela apresentado, para efeito de ordenacao das propostas de precos;
8.13. Apés o encerramento da etapa de lances, sera verificado se ha empate entre as licitantes que
neste caso, por forca da aplicacao do tratamento diferenciado, se enquadram como Microempresa —
ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n° 123/2016,
CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRASNET;
8.14. Entende-se como empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais depois de encerrada a etapa de lances;
No caso de empate, sera concedida prioridade de contratacao de microempresas e empresas de

pequeno porte sediadas local ou regionalmente, ate' 0 limite de 10% (dez por cento) do melhor
preco valido, nos termos previstos na Lei Complementar n° 123/2016, observando o seguinte:
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8.14.1. Aplica-se o disposto neste subitem nas situacoes em que as ofertas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam
iguais ou ate’ 10% (dez por cento) superior a0 menor preco;

8.14.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente
melhor classificada poderé apresentar proposta de preeo inferior aquela considerada
vencedora da licitacao, situacfio em que seré. adjudicado o objeto em seu favor;

8.14.3. Na hipotese da n50 contratacao da microempresa ou da empresa de pequeno porte
sediada local ou regionalmente com base na alinea "b", serao convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na situacfio da alinea "a", na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

8.14.4. No caso de cquivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, seré realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

8.14.5. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia para produto
nacional em relacao ao produto estrangeiro previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.666, de 1993,
a prioridade de contratacao prevista neste artigo seré aplicada exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, de acordo com os Decretos de
aplicacao das margens de preferéncia, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
estabelecido pela Lei n° 8.666, de 1993.

9. DA NEGOCIACAO E ATUALIZACAO DOS PRECOS
9.1. Apos finalizacao dos lances havera negociacoes e atualizacfies dos precos por meio do CHAT
MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo o Pregoeiro examinar a compatibilidade dos
precos em relacéo a0 estimado para contratacao, bem como, se  0 valor unitario e total
encontram-se com no  maiximo 02 (duas) casas decimais;

9.1.1. 0 (a) Pregoeiro nao aceitaré e n50 adjudicaré 0 item cujo preco seja superior ao
estimado (valor de mercado) para a contratacao, apurado pela Departamento de
Licitacoes e Contratos - DLC.

9.1.2. Serao aceitos somente precos em moeda corrente nacional (R$), com VALORES
UNITARIOS E TOTAIS com no méximo 02 (duas) casas decimais, considerando as
quantidades constantes no ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA. Caso seja
encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, o Pregoeiro, podera
convocar no CHAT MENSAGEM para atualizacao do referido lance, e/ou realizar a
atualizacfio dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a
licitante permaneca inerte.

10 .  DA ACEITACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Cumpridas as etapas anteriores, o Pregoeiro verificaré a aceitacao da licitante conforme
disposicoes contidas no presente Edital.

10.1.1. Toda e qualquer informacfio, referente ao certame licitatério, sera transmitida
pelo Pregoeiro, por meio do CHAT MENSAGEM;

10.2. Se a proposta de precos nfio for aceitavel, o Pregoeiro examinaré a proposta dc precos
subsequente e,  assim sucessivamente, na ordem de classificacfio, até a apuracfio de uma
proposta de precos que atenda ao Edital;
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10.2.1. Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou
manifestadamente inexequivel, o Pregoeiro obrigatoriamente justificara, por meio do
sistema, e entfio DESCLASSIFICARA.

10.2.1.1. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta
manifestadamente inexequivel, caso o mesmo nao home a oferta encaminhada, tera
sua proposta rej eitada na fase de aceitabilidade.

10.2.1.2. Quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, seré
oportunizado a licitante o Principio do Contraditério e da Ampla Defesa, para que
querendo esclareca a composicao do preco da sua proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias,
na forma do § 3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.3. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente
as penalidades estabelecidas neste Edital;
10.4. Se no curso da licitacao, depreender indicio de que o levantamento prévio de precos
padece de fragilidade, o Pregoeiro poderé diligenciar a disparidade dos precos ofertados pelos
participantes em razao da estimativa inicial.

10.5. Para ACEITACAO do valor de menor lance, o Pregoeiro e equipe de apoio analisarao a
conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, apos a fase de lances,
o Pregoeiro, antes da aceitacao do item, convocara todas as licitantes que estejam dentro do
valor estimado para contratacao, no prazo de no maximo 02 (duas) horas, se outro prazo nao for
fixado, contados da solicitacao, para enviar:

10.5.1. A PROPOSTA DE PRECOS, com o valor devidamente atualizado do lance
ofertado com a especificacao completa do objeto, e valores para todos as unidades de
servicos, sob pena de desclassificacao, em caso de descumprimento das exigéncias e do
prazo estipulado;

10.5.2. 0 envio da proposta de precos, solicitada no subitem 10.5, devera ser anexada
corretamente no sistema comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) finico
arquivo (excel, word, Zip, doc, docx, .JPG ou PDF), Tendo em vista que o campo de
insercao é t’mico; 0 Departamento de Compras cumprira rigorosamente o ART. 7° da Lei
N°. 10.520/02.

10.5.2.1. Caso a licitante de menor lance seja desclassificada, serao convocadas as
licitantes na ordem de classificacao de lance.

10.6. Toda e qualquer informacao referente a convocacao para efetuar o anexo sera transmitida
pelo Pregoeiro, via sistema ou por meio do CHAT MENSAGEM, ficando os  licitantes
obrigados a acessa-lo;

10.7.0 PREGOEIRO, EM HIPOTESE ALGUMA, CONVOCARA A LICITANTE
PARA REENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS FORA DO PRAZO PREVISTO NO
SUBITEM 10.5.

10.7.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (proposta ou
prospecto) a solicitacao devera ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem
10.5 do Edital.

10.8. Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda a todos os  termos do
Edital e seu preco seja compativel com o valor estimado da contratacao, e atualizado;

1.6.1.
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10.9. Se a proposta ou lance de menor valor n50 for aceitavel, o Pregoeiro examinara a
proposta on o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, ate’ a
apuracao de uma proposta ou lance que atenda este Edital.

10.10. Na  situacao em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classificacao,
o Pregoeiro podera negociar com a licitante para que seja obtido um preco melhor.

10.11. A aceitacao da proposta podera ocorrer em momento ou data posterior a sessao de
lances, a critério do Pregoeiro que comunicara as licitantes por meio do sistema eletronico, via
CHAT MENSAGEM;
10.12. 0 Pregoeiro poderé encaminhar, pelo Sistema Eletronico, contraproposta diretamente a
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido um preco justo,
bem assim decidir sobre a sua aceitacao, divulgando ACEITO, e passando para a fase de
habilitacao;

11.  DAS CORRECOES ADMISSiVEIS

. 11.1. Nos casos em que o Pregoeiro constatar a existéncia de erros numéricos nas propostas de
precos, sendo estes nao significativos, proceder-se-a as correcoes necessarias para a apuracao
do preco final da proposta, obedecendo as seguintes disposicoes:

11.1.1. Havendo divergéncias entre o preco final registrado sob a forma numérica e o
valor apresentado por extenso, prevalecera este filtimo;

11.1.2. Havendo divergéncias nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos
por precos unitarios, o Pregoeiro procedera a correcao dos subtotais, mantendo os
precos unitarios e alterando em consequéncia o valor da proposta.

12. DA HABILITACAO DA(S) LICITANTE(S)

12.1. Concluida a fase de ACEITACAO, ocorreré a fase de habilitacao da(s) licitantes(s);

12.1.1. A documentacao de habilitacao das Licitantes podera ser substituida pelo Sistema
de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e pelo Certificado de Registro Cadastral
- CRC, expedido pela Supervisao de Licitacao e Contratos NOS DOCUMENTOS POR
ELES ABRANGIDOS;

. 12.1.2. Os cadastros supramencionados serao consultados pela Pregoeira, onde seus
respectivos certificados, relatorios e declaracoes, serao inclusos aos autos.

12.1.2.1. A licitante que nao possuir o cadastro no Departamento de Compras e
Licitacoes podera providencia-lo antes da data de abertura da sessao, podendo obter
informacoes por meio do telefone (67) 3243-1117 ou endereco eletronico
licitacfio@doisinnaosdoburiti.ms.gov.br.

12.1.2.2. Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os
documentos exigidos para a habilitacao, as mesmas deverao entrar em contato com a
Central de Servicos SERPRO, via telefone 0800 9789001, ou e-
mail:css.serpro@serpro.gov.brou através do formulario eletronico:
https://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortaljsf?ITEMNUM=
2348.

12.2. A licitante devera declarar, em campo proprio do Sistema, sob pena de inabilitacao, que nao
emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, pen'goso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir dos quatorze anos, na
forma do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com a redacao dada pela Lei 11" 9.854, de 27 de
outubro de 1999.

K
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12.3. A licitanAte devera declarar, em campo préprio do sistema, que se compromete a informar a
SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO de sua habilitacéo, nos termos do § 2° do an. 32 da
Lei n° 8.666/93, observadas as penalidades cabiveis.

12.4. RELATIVOS A HABILITACAO JURiDICA
12.4.1. No caso de sociedade simples: inscn'céo do ato constitutivo no Regisiro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;

12.4.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno pone: certidao expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado
pelo Departamento de Registro Empresarial e Integracao - DREI;

12.4.3. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao, e se for o caso, ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido

. pelo orgfio competente, quando a atividade assim o exigir.

12.4.4. Os documentos acima deverfio estar acompanhados da ultima alteracao on da
consolidacao respectiva.

12.5. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL:

12.5.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas on no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributaries federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

12.5.3. Cenidao de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida
comprovacfio também, por meio de “certidao positiva com efeito de negativo”,

. diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;
12.5.4. Certidao de Regularidade de De’bitos com a Fazenda Municipal, admitida

comprovacao também, por meio de “certidao positiva com efeito de negativo”,
diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

12.5.5. Certificado de Regularidade de Situacao CRF, perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico / FGTS.

12.5.6. Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certidfio Negativa de De’bitos Trabalhistas — CNDT.

12.6. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA
12.6.1. Atestado de capacidade técnica fomecido por pessoa juridica de direito pfiblico
ou privado demonstrando aptidao para desempenho de  atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da  licitacao.
12.6.2. Comprovacao de autorizacao de funcionamento expedido pela ANP (Agencia
Nacional de Petréleo), compativel com a natureza do fomecimento do oleo diesel a
granel (TRR);
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12.7. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA:

12.7.1. Certidfio negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica;

12.8. Caso a licitante esteja corn algum documento de Habilitaefio desatualizado, ou que n50
seja contemplado pelo CADASTRO DA DCL ou pelo SICAF, o mesmo DEVERA SER
ANEXADO EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA COMPRASNET quando o Pregoeiro
realizar a convocaeao da licitante para enviar o ANEXO, no prazo maximo de 02 (duas) horas,
SOB PENA DE INABILITACAO.

12.8.1. Toda e qualquer informaoao referente a convocaeao do anexo sera transmitida
pelo Pregoeiro através do sistema eletronico.

12.8.2. A DOCUMENTACAO DE HABILITACAO ANEXADA NO SISTEMA
COMPRASNET TERA EFEITO PARA 0(5) ITEM(s), 0(s) QUAL(is) A EMPRESA

. ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.

12.8.3. 0 envio de toda documentaeao solicitada, deveré ser anexada corretamente no
sistema comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) finico arquivo (excel,
word, .zip, .doc, .docx, .jpg ou pdt), tendo em vista que o campo de inserefio é finico; a
dlc cumprira rigorosarnente 0 Art. 7° da Lei N°. 10.520/02.
12.8 .4 .0  pregoeiro, em hipétese alguma, convocaré a licitante para reenvio da
documentaeao de habilitaeao fora do prazo previsto no subitem 12.8.

12.8.4.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento
(habilitaeao) a solicitaeao devera ser realizada dentro do prazo estabelecido no
subitem 12.8 do Edital.

12.9. A documentaeao de habilitaeao enviada implicara em plena aceitaeao, por parte da
licitante, das condieoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao
cumprimento de todas as condieoes e obrigaeoes inerentes ao certarne;

12.10. 0 Pregoeiro poderé suspender a sessao para analise da documentaefio de habilitaeao.

. 12.11. 0 n50 envio dos anexos ensejara a licitante, as saneoes previstas neste Edital e nas
normas que regem este Pregao.
12.12. Para fins de habilitaeao, a verificaeao pelo Pregoeiro nos sitios oficiais de orgfio e
entidades emissores de certidoes constitui meio legal de prova;

12.12.1.A Administraeao n50 se responsabiliza pela perda de negocios quanto aos
documentos exigidos para habilitaefio que puderem ser emitidos pelo Pregoeiro via
online, gratuitamente, quando da ocorréncia de eventuais problemas técnicos de
sistemas ou quaisquer outros, pois e de inteira responsabilidade das licitantes a
apresentaeao dos documentos exigiveis legalmente quando da convocaeao, pelo
Pregoeiro, para o envio dos mesmos.

12.13. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
Habilitaeao na presente licitaoao ou os apresentar em desaeordo com o estabelecido neste Edital, serao
inabilitadas.
12.14. As microempresas e empresas de pequeno pone deverao apresentar toda a
documentaeao exigida para efeito de comprovaeao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrieao nos termos do art. 43 da LC 123/2006.
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12.14.1. Havendo alguma restrieao na comprovaofio da Regularidade Fiscal e
Trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias fiteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a crite’rio da administraeao pt’iblica, para a regularizaeao
da documentaeao, pagamento ou parcelamento do débito e emissfio de eventuais
certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa, nos termos do an. 43, §
1° da LC n° 123/2006.
12.14.2. A nao-regulafizaeao da documentaoéo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicaré decadéncia do direito a contrataeao, sem prejuizo das sanooes previstas no art.
81 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a DLC convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificaoao, para a assinatura/retirada do
Instrumento Contratual, ou revogar a licitaoao;

12.15. Serao realizadas consultas, ao Cadastro de  Fornecedores Impedidos de  Licitar e
Contratar com a Administraoio junto ao Cadastro Nacional de  Empresas Inidfineas e

. Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal n° 12.846/2013),Sistema de  Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF, Cadastro Nacional de Condenaofies Civeis por  Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de  Justioa
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e Lista de Inidoneos, mantida
pelo Tribunal de Contas da Uniao — TCU.

12.16. Sob pena de inabilitaeao, os documentos apresentados deverao estar:

12.16.1. Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endereoo respective, conforme
segue:

a). Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e;

b). Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome dafilial;

12.162. No caso das alineas anteriores, serao dispensados da filial aqueles documentos
que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.

12.17. Na fase de Habilitaoao, apés ACEITA e comprovada a Documentaoao de Habilitaoao, o
. Pregoeiro HABILITARA a licitante, em carnpo proprio do sistema eletronico.

12.18. N50 serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitaeao de documento” em
substituieao aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

1 3. IMPUGNACOES E ESCLARECIMENTOS:

13.1. Até 03 (trés) dias fiteis antes da data designada para a abertura da sessao pfiblica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.

13.2. As impugnaeoes e pedidos de esclarecimentos poderao ser realizados por forma
eletronica, pelo e-mail: licitaefioéfldoisinnaosdoburiti.ms.gov.br.

13.3. Caberé ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboraefio deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnaeao no prazo de até dois dias fiteis contados da data de
recebimento da impugnaeao.

13.4. Acolhida a impugnaeao, sera definida e publicada nova data para a realizaoao do certame.

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados
ao Pregoeiro, até 03  (trés) dias fiteis anteriores a data designada para abertura da sessao pfiblica,
exclusivamente por meio eletronico via intemet, no endereeo indicado no Edital.
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1 3 . 6 . 0  pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos
responsaveis pela elaboraeao do edital e dos anexos.

13.7. As impugnaooes e pedidos de esclarecimentos n50 suspendem os prazos previstos no
certame.

13.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnaoao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

13.7.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e
vincularao os  participantes e a administraeao.

14. DOS RECURSOS

14.1. Apos a fase de HABILITACAO, declarada a empresa VENCEDORA do certame,
qualquer Licitante podera manifestar em campo proprio do Sistema Eletronico, de forma
imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razoes sua intenqao de recorrer no prazo

. maximo de 20  (vinte) minutos.

14.2. Sera concedido a licitante que manifestar a inteneao de interpor recurso o prazo de 03
(trés) dias para apresentar as razoes recursais, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes em igual prazo, que comeoara a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redaeao
conforme 0 inc. XVIII, art. 4° ,  Lei Federal n.° 10.520/2002).

14.2.1.A manifestaeao de interposieao do recurso, somente sera possivel por meio
eletronico (campo préprio do sistema Comprasnet), devendo a licitante observar as
datas registradas.

14.3. A falta de manifestaoao imediata e motivada da Licitante importara a decadéncia do
direito de recurso e adjudicaeao do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

14.4.0 acolhimento do recurso importara na invalidaoao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.5. A decisao do Pregoeiro a respeito da apreciaeao do recurso devera ser motivada e
. submetida a apreciaoao da Autoridade Competente pela licitaoao, caso seja mantida a decisao

anterior.

14.6. A decisao do Pregoeiro e da Autoridade Competente sera informada em campo proprio
do Sistema Eletrénico, ficando os licitantes obrigados a acessa-lo para obteneao das
informaeoes prestadas pelo Pregoeiro.

14.7. Decididos os  recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Competente adjudicara o objeto e homologarai o resultado da licitaoao para determinar a
contrataeao.

14.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos
interessados, na DCL, caso n50 esteja disponivel no Sistema de Eletronico de Informaeao
(SEI).
14.9. Cabe ainda, recurso contra a decisao de:

14.9.1. Anular ou revogar o Pregao Eletronico;
14.9.2. Determinar a aplicaefio das penalidades de adverténcia, multa, suspensao
temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti-
MS.
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14.10. Os recursos acima deverao ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias fiteis a contar da
intimaoao do ato, e terao efeito suspensivo;
14.11. A intimaqao dos atos referidos no subitem 14.9, alineas “a” e “b”, sera feita mediante
publicaoao na imprensa oficial e comunicaqao direta as licitantes participantes do Pregao
Eletronico, que poderao impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias fiteis;

14.12. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao acolhidos;

14.13. 0 recurso seré. dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar a sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias fiteis, ou nesse
mesmo prazo fazé-lo subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisfio ser
proferida no prazo de 05 (cinco) dias 1'1teis, contado do recebimento do recurso.

15. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

15.1. Atendidas as especificacoes do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o
menor preoo apurado, o Pregoeiro declarara a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s)

. item(s) ADJUDICANDO-O(s).
15.2. A indicaoao do lance vencedor, a classificaoao dos lances apresentados e demais
informaooes relativas a sessao pfiblica do Pregao Eletronico constarao de ata divulgada no
Sistema Eletrénico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ sem prejuizo das demais
formas de publicidade prevista na legislaoao pertinente.

15.3. A adjudicaoao do objeto do presente certame seré viabilizada pelo Pregoeiro sempre que
nao houver recurso. Havendo recurso, a adjudicacao sera efetuada pela Autoridade Competente
que decidiu o recurso.

15.4. A homologaoao da licitaoao e’ de responsabilidade da Autoridade Competente e 56 podera
ser realizada depois da adjudicagfio.

15.5. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisao, essa devera ser submetida a
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do Pregoeiro.

16.  DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1. Homologada a licitaofio sera formalizada a Ata de Registro de Preoos, documento
. vinculativo obrigacional, onde constarao os  preoos a serem praticados, com caracteristicas de

compromisso das licitantes vencedoras, se convocadas, vierem celebrar contrato para prestaofio
de servioos, nas condiooes definidas neste edital e seus anexos e,  se for o caso, com as demais
classificadas que aceitarem executar o objeto pelo preoo do primeiro classificado, obedecida a
ordem de classificaoao e 05 quantitativos propostos.

16.2. 0 Pregoeiro convocara formalmente as licitantes, com antecedéncia minima de 03 dias
fiteis, informando 0 local, dia e hora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro de Preoos.

16.3. 0 prazo acima citado poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, durante
o seu transcurso, for solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo pregoeiro.

16.4. Colhidas as assinaturas, a Departamento de Licitaooes providenciara a imediata
publicaoao da Ata no Diario Oficial do Municipio.
16.5. A empresa corn preqos registrados passara a ser denominada Detentora da Ata de
Registro de Preoos, apés a respectiva assinatura da Ata.

16.6. Caso a licitante primeira classificada, apés convocaqao, nao comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Preqos, sem prejuizo das cominaooes a cle previstas neste edital, o

y
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Pregoeiro convocaré as demais licitantes, na ordem de classificaeao, mantido o preeo da
primeira classificada na licitaeao.

16.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocaeao
para a assinatura de Ata de Registro de Preeos e prestaeio de serviqos, as licitantes estarao
liberadas dos compromissos assumidos.

16.8. A ata de registro de preeos resultante deste certarne tera a vigéncia de 12 (doze) meses, a
contar da data de publicaefio de seu extrato.

17 .  DO TERMO DE CONTRATO

17.1. 0 prazo para assinatura do instrumento contratual seré de até 10 (dez) dias a contar da
regular convocaeao que podera ser de maneira direta ou por meio de publicaoao na Imprensa
Oficial.

17.1.1.0 prazo previsto para assinatura ou aceite podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitaeao justificada do adjudicatério e aceita pela Administraeao.

. 17.2. E facultado ao Municipio de Dois Irmaos do Buriti, quando a convocada, nao assinar
termo de Contrato, n50 aceitar, ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condiooes
estabelecidas, sem prejuizo das penalidades previstas na legislaqao pertinente, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificaeao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condiodes propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitaeao (art. 64, § 2° da Lei
Federal n° 8.666/93).

17.3. A fiscalizaeao e o acompanhamento da execueao do objeto do contrato caberfio as
Secretarias Municipais de Obras, Educaofio, Desenvolvimento Rural e Assuntos Indigenas de
Dois Irmaos do Buriti-MS, através de servidores designados e conforme o caso, nos termos do
art. 67  e 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

17.4. A Administraoao rejeitaré o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da
Lei Federal n° 8.666/93).

17.5. A Administraoao poderé. obrigar a contratada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto do contrato, incluindo empregados
em servieo, se verificar vicios, defeitos ou incorreeoes resultantes da execuefio on do material

. empregado.

17.6. 0 contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/93, com as conseqfiéncias indicadas no an. 80, sem prejuizo das saneoes previstas
naquela lei e neste ato convocatério.

1 7 . 7 . 0  prazo de vigéncia do contrato sera consignado no proprio instrumento, corn termo
inicial a contar da data de sua assinatura, prorrogavel na forma do art. 57, da Lei Federal
n°8.666/93.
17.8. 0 contratante podera suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por
cento) do seu valor inicial, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I, “letta b”
c.c. § 1° da Lei Federal n°8.666/93.

17.9. A contratada manteré, durante toda a execueao do contrato, as condiooes de habilitaoao e
qualificaeao que lhe foram exigidas na licitaeao.

18. DO PAGAMENTO
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18.1. O(s) pagamento(s) devido(s) a Contratada, em decorréncia do fomecimento do objeto desta
licitacao sera(ao) efetuado(s) em coma corrente, no prazo dc aIe' 15 (quinze dias contados da data do
efetivo recebimento do bem ou servico, conforme dispoe 0 art. 40, Inciso XIV, alinea “a” da Lei
Federal n° 8.666/93, e mediante a apresentacao de faturas ou notas fiscais devidamente atestadas e
visadas por fimcionérios deste Municipio.

18.2. O(s) pagamento(s) somente sera(fio) efetuado(s) apés a comprovacao, pela Contratada, de que
se enoontra regular com suas obrigacoes para com o sistema de seguridade social, mediante a
apresentacao das Certidoes Negativas de Débito com as fazendas publicas Federal, Estadual e
Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT.

18.3. Caso se faca necessaria a retificacao de fatura por culpa da contratada, o prazo teré sua
contagem suspensa até a data de reapresentacao da faIura ao orgao, isenta de erros, dando-se, entao,
prosseguimento a contagem.

18.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este n50 decorra de ato ou fato atribm’vel a
contratada, aplicar-se-a o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensacao financeira, que sera o produto
resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pclo nfimero de dias de atraso
do més correspondente, repetindo-se a operacao a cada més dc atraso.

18.5. Entende—se por atraso o periodo que exceder o previsto no subitem 18.1.

18.6.0 Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, o
produto fomecido n50 estiver de acordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.

18.7. 0 Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizacoes devidas pela Contratada, nos termos deste Pregao.

18.8. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu critério, podera
devolve-1a para as devidas correcoes, ou aceité-la, com a justificativa da parte que oonsiderar
indevida.

18.9. N a  hipotese de devolucao, a Nota Fiscal sera considerada como nao apresentada, para
fins de atendimento das condicfies contratuais.

18.10. 0 Contratante n50 pagara, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam on n50 instituicfies
financeiras.

19. DorAcAo ORCAMENTARIA
19.1. As  despesas decorrentes das aquisicoes da presente licitacao correrao por conta das
Secretarias Municipais de  Obras, Educacao, Desenvolvimento Rural e Assuntos Indigenas
do Municipio de  Dois Irmaos do Buriti, cujos Programas de Trabalho e Elementos de
Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente,
observada as condicoes estabelecidas neste edital e ao que disp6e o artigo 62, da Lei
Federal n°8.666/93 e alteracoes.

20. DISPOSICOES FINAIS
20.1. 0 Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, responsavel pelo presente Pregao reserva-
se  0 direito de:

20.1.1. Revoga-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razdes de
interesse pfiblico decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento,
quando constatada ilegalidade no seu processamento, de oficio ou por provocacao de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o
disposto na Lei Federal n° 8.666/93;

y
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20.1.2. Alterar as condicoes deste Edital, reabrindo o prazo para apresentacfio de
propostas, na forma da legislacao, salvo quando a alteracao n50 afetar a formulacao
das ofertas;
20.1.3. Adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso publico, a
nova data.

20.2. 0 ato de homologacao do procedimento n50 confere o direito a contratacao.
20.3. Os casos omissos serfio resolvidos pelo pregoeiro com base na legislacfio vigente.
20.4. As  decisoes do pregoeiro serao consideradas definitivas somente apés homologacao
do procedimento pela Sra. Prefeita Municipal.

20.5. As  normas que disciplinam este Pregao serdo semgre intergretadas em [avor da
ameliagdo da comgetitividade entre os interessados, desde que nfio comprometam o
interesse da Administracao e a seguranca da contratacao.

20.6. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando de recurso
. administrativos, seré feita nela se excluindo a data de inicio e incluindo a do vencimento e ,

n50 sendo computados, para esse fim, o s  feriados.

20.7. A Pregoeira resolvera o s  casos omissos com base na legislacfio vigente.

20.8. As informacoes inerentes a este Pregao poderfio ser obtidas pelos interessados junto :1
Departamento de Compras e Licitacoes, com a Pregoeira ou Equipe de Apoio, estando
disponivel para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 12:00 horas, na sede
municipal localizada na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmfios do Buriti-
MS, telefone (67) 3243-1117 e/ou no e-mail: licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br.

20.9. Edital e seus Anexos poderao ser lidos e retirados somente por meio da Internet no site
https2//www.comprasgovemamentais.gov.br/ e altemativamente no site:
doisirmaosdoburiti.ms.gov.br/

20.10. Fica eleito o foro da Cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul,
para dirimir qualquer controve'rsia resultante desta licitacao, com exclusao de qualquer outro,
por mais privilegiado que sej a.

Dois Irmios do Buriti -— MS, 12 de  Julho de 2021.

MOISES m DOS SANTOS
Secretério Municipal de Administracao
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1. D0 OBJETO
1.1. Registro de precos de empresa para o fomeeimento de oleo diesel S-SOO comum a frota de

veiculos oficiais, bem como aqueles colocados ao dispor do Municipio de Dois Irmfios do
Buriti pelo periodo de 12 (doze) meses.

2. DA REGENCIA LEGAL
2.1. Lei Federal n° 8.666/93 e alteracées;

2.2. Lei Federal n° 10.520/02;

. 2.3. Decreto Federal n° 10.024/19;

2.4. Lei Federal n° 8.078/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor;

2.5. Lei Complementar n° 123/06;
2.6. Decreto Municipal n° 183/2009;

2.7. Decreto Municipal n° 042/2021;
2.8. Demais disposicées contidas neste Edital.

3. ESTIMATIVA E QUANTITATIVOS DE COMBUST1VEIS:
3.1. As quantidades segundo as filtimas aquisicoes sfio:

ITEM DESCRICAO UN QTD.
01 CLEO DIESEL s-500 COMUM LITRO 400.000

4. DAS CONDICOES BASICAS:
4.1. A DETENTORA deveré ser fomecedora de combustivel liquido, transportar de forma

segura e abastecer tanques de combustivel, localizados na sede da Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura;

4.2. O fomecimento e entrega de combustivel deveré. ser feita de forma parcelada, ou seja,
sob demanda e apés solicitacfio do Departamento de Compras.

4.3. Seré assegurado pedido minimo de 10.000 m3 a cada aquisicao.

4.4. A empresa devera entregar o combustivel de forma segura, seguindo as normas
definidas pela ANP e/ou demais normas regulamentadoras, utilizando caminhéo
apropriado para tal finalidade. O isolamento da area deveré ser feito durante todo o
periodo de abastecimento;

4.5. O caminhfio deveré possuir no momento do abastecimento um sistema automatizado
para controle dellitros despejados no tanque de combustivel (volume) e do valor a ser
pago pela USUARIA; Caso nio possua a referida tecnologia, a DETENTORA deveré

fl
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fomecer uma maneira segura e certificada pelo provimento volumétn'co do
combustivel despejado no tanque;

4.6. A DETENTORA devera possuir licenoas e documentos comprobatorios sobre as
permissoes do orgao regulador para transportar liquidos inflamaveis seguindo as
nonnas exigidas para entrega e abastecimento de tanques de combustiveis.

5. DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E DO VALOR MAXIMO:

5.1. Estima-se o valor méximo desta licitaefio em RS 1.656.000,00, conforme os  valores
especificados neste Termo de Referéncia extraido da média dos preeos pesquisados
junto a trés prestadores do ramo.

6. DA JUSTIFICATIVA:

. 6.1. Justifica-se o registro de preeos para fomecimento de combustiveis para atender as
demandas das diversas Secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti, visando a
manuteneao dos veiculos da frota municipal das diversas secretarias, que nao podem
sofrer a descontinuidade, pois o objeto dessa contrataeao é utilizado ininterruptamente
nas atividades institucionais diérias do municipio.

7. D0 FORNECIMENTO:
7.1. Apos a assinatura da Ata de Registro de Preeos, a DETENTORA devera entregar o

combustivel e abastecer o tanque de combustivel da USUARIA assim que houver a
solicitaefio do mesmo para tal atividade.

7.2. A DETENTORA devera realizar o abastecimento a partir da solicitaeao do
Departamento de Compras, com tempo maximo de atendimento de 48  (quarenta e oito)
horas apos a abertura do chamado.

7.3. A entrega do combustivel deveré ser realizada de segunda-feira a sexta—feira, apés a
. abertura do chamado, nos horérios de O8:h as l lh30min  e das 13h30min as 17h.

8. DO PAGAMENTO:
8.1. As notas serao faturadas em urn prazo de quinze dias contados do abastecimento, e 05

pagamentos serao efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante
informar o nfimero do banco, da agéncia e conta bancaria, ou através de banco
credenciado, em ate’ 48 horas apos a apresentaoao das notas fiscais, as quais deverfio
ser devidamente atestadas e visadas por funcionarios deste Municipio, e deverfio estar
acompanhadas obrigatoriamente das comprovaooes de regularidade fiscal junto as
Fazendas Pfiblicas Federal, Estadual e Municipal, ainda comprovaofio de regularidade
junto ao FGTS e a Justioa do Trabalho, mediante a apresentaefio de Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
9.1. Arcar com todos os  onus necessarios a completa entrega que efetuar, incluindo o

pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas,
e quaisquer despesas referentes a entrega, inclusive licenea em repartieoes pfiblicas,
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registros, publicacoes e autenticacoes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se
necessario.

9.2. Fomecer equipamentos, ferramentas, EPI, materiais e mac-de-obra necessarios aos
abastecimentos dos tanques de combustivel, objeto deste termo de referéncia.

9.3. Assumir inteira responsabilidade pelo fomecimento do combustivel, de acordo com as
especificacoes constantes neste documento.

9.4. Apresentar, no momento da entrega do combustivel, laudos técnicos de adequacao do
combustivel a serem utilizados, submetendo-os a apreciacao da Administracao, a quem
cabera impugnar o seu emprego quando em desacordo com as especificacoes.

9.5. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados necessarios a
execucao dos servicos abastecimento, cabendo-lhe todos os  pagamentos, inclusive dos
encargos sociais previstos na legislacao vigente e de quaisquer outros em decorréncia
da sua condicao de empregador, apresentando, a comprovacao do recolhimento do
FGTS e INSS, do pagamento do salario, referente a esses empregados, sem os  quais,
nao serao liberados os  pagamentos da fatura(s) apresentada(s) ao CONTRATANTE,
para liquidacao;

9.6. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham
a sofrer seus empregados, terceiros ou a0 CONTRATANTE, em razao de acidentes ou
de acao, ou de omissao, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de
quem em seu nome agir, decorrentes do ato de entrega e de armazenamento de
combustivel.

9.7. Na hipétese dos equipamentos apresentarem alguma irregularidade por conta do uso do
combustivel, 0s fatos ocorridos serao reduzidos a termo e encaminhados a autoridade
competente, para procedimentos inerentes a aplicacao de penalidades.

9.8. Responder por qualquer dano ou prejuizo causado ao CONTRATANTE, on a terceiros,
por acao ou omissao dos seus empregados ou terceiros em decorréncia da execucao do
objeto do presente documento, ou ainda, pela inobservancia das determinacoes legais e
aquelas outras emanadas pelas autoridades constitui’das;

9.9. Responsabilizar-se pela qualidade e a quantidade dos combustiveis fomecidos;

9.10. Os funcionarios da CONTRATADA deverao estar identificados adequadamente para
a execucao do objeto deste documento com o objetivo de permitir o acesso do mesmo
as dependéncias do CONTRATANTE;

9.11. A empresa CONTRATADA devera informar e-mail, telefone fixo e celular para
contato e nome dos colaboradores responséveis pelo atendimento e suporte técnico.

10. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados, mediante a apresentacao de
nota fiscal contendo na descricao 0 volume de combustivel realizado no dia da
solicitacao do abastecimento para liberacao e pagamento, conforme o estabelecido;

10.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do Contrato, por um representante designado, sob
os  aspectos qualitativos e quantitativos, devendo rejeitar, no todo on em parte, 0
servico executado em desacordo com o contrato, nao eximindo a CONTRATADA de
total responsabilidade quanto a execucao dos servicos;

M
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10.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, sobre ocorréncia de eventuais imperfeieoes
no curso de execueao dos servieos, fixando prazo para sua correeao;

10.4. Informar a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais problemas no momento do
abastecimento do tanque de combustivel do CONTRATANTE, visando o
reabastecimento;

10.5. Disponjbilizar acesso ao local onde seré realizado o abastecimento do tanque de
combustivel;

11. DAS ALTERACOES DESTE TERMO DE REFERENCIA
1.1. Este Termo de Referéncia poderé sofrer alteraeoes até a data de divulgaefio ou

publicaeao do instrumento convocatério, a fim de fomecer corretamente os dados para
a apresentaefio da proposta comercial, bem como, para se adequar as condigfies
estabelecidas pela legislagfio vigente.

12. DA APROVACAO:
1.2. Aprovo o presente termo de referéncia dando-lhe forea de projeto bésico para que

possa produzir os desej ados efeitos externos.

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

Mausflos SANTOS
Secretzirio Municipal de Administraeao
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ANEXO II

EDITAL - PREGAO ELETRONICO No 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 101/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: DATA:

REPRESENTANTE: CARGO:

RC1: CPF:

ENDERECO: TELEFONE:

BANCO: AGENCIA BANCARIA:

N° CONTA BANCARIA: CIDADE:

ITEM DESCRICAO UN QTD. MARCA UNITARIO TOTAL

01  OLEO DIESEL 3-500 COMUM LITRO 400.000
TOTAL GERAL

DECLARAMOS QUE:
a) Na proposta acima estfio contabilizados todos os custos direitos e indiretos para o fomecimento do

combustfvel;
b) Utilizaremos veiculos apropriados para o transporte, sendo, responsével pelo abastecimento do tanque

elevado sem a necessidade do emprego de nenhum servidor deste municipio, ressalvado para
conferéncias.

c) Estamos de acordo com os termos do ato convocatério e com a legislacao nele indicada.

VALIDADE DA PROPOSTA:

CARIMBO DE CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGI§TRO DE PRECOS — ARP N“ /2021
EDITAL - PREGAO ELETRONICO No 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2021

Aos _ de de 2021, no paco municipal de Dois Irmaos do Buriti/MS, situada a Av.
Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, representada neste ato
pelo Prefeito Municipal, Wlademir de Souza Volk, nos termos da Lei n° 10.520/2002 e
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e posteriores alteracoes, e demais normas aplicaveis, em
face da classificacao da proposta apresentada no Processo Administrativo n° _/2021,
modalidade PREGAO ELETRONICO N° /2021 — Registro de Precos, por deliberacao da
Pregoeira do Municipio, conforme Ata da sessfio pfiblica do dia ........ e homologada em .......... ,

. RESOLVE registrar os  precos para aquisicao de combustiveis, através do Sistema de Registro
de Precos oferecido pela empresa .........  , inscrita no CNPJ sob o n° ...........  , com sede ............  ,
CEP ......... , Municipio de .......... , telefone: ........... , neste ato representado pelo(a) senhor(a)
................ , portador do da cédula de identidade n° e do CPF n° .........., de cuja proposta
foi classificada em primeiro lugar no certame acima referido observada as condicoes
enunciadas nas clausulas que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:
1.1. A presente Ata de Registro de Precos tern por objetivo o fornecimento de 6160 diesel
comum a frota de veiculos oficiais, bem como aqueles colocados ao dispor do municipio de
Dois Irmaos do Buriti para prestar—lhe services.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro é o documento vinculativo obrigacional de fomecimento, onde
constarfio os precos a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante
vencedora, que se convocada, vier celebrar contrato para aquisicao do objeto nas condicoes
definidas neste edital e seus anexos e ,  se for o caso, com as demais classificadas que aceitarem

. fomecer o objeto pelo preco do primeiro menor preco, obedecida a ordem de classificacfio e 05
quantitativos propostos.

2.2. As empresas com precos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de
Registro de Precos, apés a respectiva assinatura da Ata.

2.3. Caso a prestadora primeira classificada, apos convocacao, n50 comparecer ou recusar
assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das cominacoes a ele previstas neste edital, a
Pregoeira convocara as demais licitantes, na ordem de classificacao, mantido o preco da
primeira classificada na licitacao.

2.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocacao
para a assinatura de Ata de Registro de Precos, as licitantes estarfio liberadas dos compromissos
assumidos.

2.5. A ata de registro de precos tera a vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de
publicacfio de seu extrato.
3. CLAUSULA TERCEIRA — DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

fl
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3.1. A Ata de Registro de Precos sera utilizada pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento
Rural, de Educacao, de Assuntos Indigenas, de Obras de Dois Irmaos do Buriti, na qualidade de
Usuérias da Ata.

3.2. Caberé as Usuarias da Ata a responsabilidade, apés o registro de precos, pelo controle do
cumprimento de todas as obrigacoes relativas ao fomecimento, inclusive aplicacao das sancoes
previstas neste edital.
3.3. As Usuarias da Ata deverao informar a0 Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de Precos,
do nao comparecimento da prestadora para a retirada da nota dc empenho ou instrumento
equivalente, confonne o caso, visando a convocacfio dos remanescentes e aplicacao das penalidades
cabiveis ao fomecedor faltoso.

3.4. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Precos qualquer Orgao ou entidade de outros
municipios que n50 tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgao Gerenciador
do Sistema de Registro de Precos deste Municipio.
3.4.1. As Adesoes previstas na forma do item acirna n50 poderao exceder ao dobro do quantitative

. de cada item registrado na ata de registro de precos para o orgao gerenciador e para os  orgaos
participantes, independentemente do numero de Orgaos n50 participantes que aderirem.

3.5. O Registro de Precos sera formalizado por intennédio da Ata de Registro de Precos, na forma
do Anexo VI, nas condicoes previstas neste edital.

3.6. O Municipio dc Dois Irmaos do Buriti n50 se obriga a finnar contratacoes oriundas do Sistema
Registro de Precos, ficando-lhe facultada a utilizacao de outros meios para aquisicao de item,
respeitada a legislacao relativa as licitacoes, sendo assegurado a0 beneficiario do Registro de
Precos preferéncia em igualdade de condjcoes.

4. CLAUSULA QUARTA — DO ACEITE E RECEBINIENTO

4.1. Cada fomecimento deveré ser efetuado mediante emissao Autorizacao de Fomecimento
equivalente distinta, formalizada pelo Municipio Municipal de Dois Irmaos do Buriti, dela
constando: a data, a quantidade pretendida, e o periodo;

4.2. A DETENTORA deveré ser fomecedora de combustivel liquido, transportar de forma
segura e abastecer tanques de combustivel, localizados na sede da Secretaria Municipal de

. Obras e Infraestrutura;

4.3. Para efeitos de formulacao da proposta sera assegurado pedido minimo de 10.000 m3 a
cada aquisicao.
4.4. O combustivel devera ter qualidade e composicao de acordo com as exigéncias da Agéncia
Nacional de Petréleo (ANP);

4.5. O combustivel devera ser transportado em veiculos devidamente licenciado e obedecer a
todas as normas pertinentes, tanto de ordem de transito quanto ambiental.
4.6. No caso situacoes supervenientes e imprevistas, forca maior, caso fortuito, que
impossibilitem a entrega dos combustiveis, o prazo para a entrega podera ser prorrogado por,
desde que justificado pela fomecedora e aceito pelo gestor;

4.7.  O recebimento do combustivel se efetivara, em conformidade com os  arts. 73  a 76 da Lei
8666/93;

4.8. A empresa classificada ficaré obrigada a atender as Autorizacfies de Fomecimentos
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega ocorrer em data posterior
ao seu vencimento.

fl
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4.9. Em caso de atraso no fomecimento dos combustiveis, a Contratada devera apresentar
justificativa devidamente comprovada, sujeitando-se a aceitaeao da Usuaria da Ata de Registro
de Preeos.

4.10. Caso a licitante classificada em primeiro lugar n50 receber ou n50 retirar a nota de
empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a Administraeao
convocara a segunda classificada para fomecer o objeto, e assim sucessivamente quanto as
demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.

4.11. A segunda classificada so podera fomecer o produto a Administraeao quando a primeira
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.
4.12. Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que
couber, as disposiooes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.
4.13. As despesas relativas ao fomecimento do objeto correrao por conta exclusivas das
usuarias da ata.

. 5. CLAUSULA QUINTA—DA CONTRATACAO
5.1. As  obrigaeoes decorrentes e constantes do Registro de Preeos sera firmado com o Municipio
de Dois Irmaos do Buriti, observada as condieoes estabelecidas neste edital e no que disp6e 0 art.
62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e sera formalizada através de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega n50 envolver obrigaefies
futuras;

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando presentes
obrigaefies futuras.

5.1.1. Esta Ata de Registro de Preeos é parte integrante do Edital de Convocaeao, cujas
condieoes deverao ser mantidas na sua integralidade.

5.2. A licitante vencedora nao podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou
parcialmente 0 obj eto da presente licitaeao.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PRECO E REVISAO
. 6.1. Os preeos registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vigéncia da Ata de Registro de

Preeos.

6.2. Na ocorréncia do preeo registrado tomar-se superior a0 preoo praticado no mercado, a
Comissao de Licitaeao notificara a prestadora com o primeiro menor preeo registrado para 0
item visando a negociaeao para a redueao de preeos e sua adequaeao ao do mercado, mantendo
o mesmo objeto cotado, qualidade e especificaooes.

6.3. Dando-se por infrutifera a negociaeao de redueao dos preeos, a Comissfio de Licitaeao
formalmente desonerara a prestadora em relaefio ao item e cancelara o seu registro, sem
prejuizos das penalidades cabiveis.

6.4. Simultaneamente, procedera a convocaeao das demais prestadoras, respeitada a ordem de
classificaeao visando estabelecer igual oportunidade de negociaeao.

6.5. Na ocorréncia de cancelamento de registro de preeo para 0 item, podera o Municipio de
Dois Irmaos do Buriti - MS solicitar nova licitaeao para a aquisieao do objeto, sem que caiba
direito de recurso.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO
7.1. As notas serao faturadas em um prazo de quinze dias contados do abastecimento, e os
pagamentos serao efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante informar 0

fl
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nfimero do banco, da agéncia e conta bancéria, ou atrave’s de banco credenciado, em até 4 8
horas apos a apresentacao das notas fiscais, as quais deverao ser devidamente atestadas e
visadas por funcionarios deste Municipio, e deverao estar acompanhadas obrigatoriamente das
comprovacées de regularidade fiscal junto as Fazendas Pfiblicas Federal, Estadual e Municipal,
ainda comprovacao de regularidade junto ao FGTS e a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao dc Certidfio Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

7.2. Ocorrendo erro no documento da cobranca, este sera devolvido e o pagamento seré. sustado
para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o pagamento a ser
contado a partir da data da reapresentacao do mesmo.

7.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, 0 Departamento de Orcamento
e Financas, a seu critério, podera devolve-la, para as devidas correcoes, ou aceité-la.
7.4. Na hipétese de devolucao, a nota fiscal/fatura sera considerada como n50 apresentada, para
fins de atendimento das condicées contratuais.

7.5. Na pendéncia de liquidacao da obrigacao financeira em virtude de penalidade ou
. inadimpléncia contratual o valor sera descontado da fatura ou créditos existentes em favor da

prestadora.

7.6. A Administracao Municipal nao pagara, sem que tenha autorizacao prévia e formal,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou n50
instituicoes financeiras.

7.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservéncia, pela
Prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.

7.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipétese de
mora por pane da contratante.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
8.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legals,
a CONTRATADA estara sujeita as sancoes definidas nesta Clausula.

8.2. Sem prejuizo das sancoes cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela
. inexecucao total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderé, garantida a prévia

e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato.

8.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera’. ainda a CONTRATADA se
sujeitar a Declaracao de injdoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pfiblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancao aplicada com base na legislacao vigente.

8.4. A sancao denominada “Adverténcia” so teré lugar se emitida por escrito e quando se tratar
de faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos significativos a0
objeto da contratacao, cabivel somente até a segunda aplicacao (reincidéncia) para a mesma
infracao, caso n50 se verifique a adequacao da conduta por parte da CONTRATADA, apos o
que deverao ser aplicadas sancoes de grau mais significativo.

8.5. S50 exemplos de infracao administrativa penalizéveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 1993,
da Lei n° 10.520 de 2002,  dos Decretos Municipais n° 1 8 3  de 2009:

a) Inexecucao total ou parcial do contrato;
b) Apresentacao de documentacao falsa;
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c) Comportamento inidoneo;
d) F raude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

8.6. As sancoes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser
acionada em desfavor da Contratada, conforme infiacao cometida e prejuizos causados a
administracao ou  a terceiros.

8.7. Para efeito de aplicacao de multas, as infracoes sao atribuidos graus, com percentuais de
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situacoes previstas, n50
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Item Descrieio da  Infraeio Grau Multa
Prestar os servicos de forma inadequada, incompleta, paliativo

l substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 2 0,4% por dia
providenciar recomposicao complementar; por ocorréncia.

2 Recusar-se a executar as determinacoes feitas pela
. FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo por motivo de forca maior ou
3 caso fortuito, os fomecimentos dos bens adquiridos, por dia e por 5 3,2% por dia

unidade de atendimento;
Destruir ou danificar documentos por culpa ou  dolo de seus
agentes; por ocorréncia.
Permitir situacao que crie a possibilidade ou cause danos fisico,
lesao corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

6 Inexecucao total do contrato; 10  10%
Para o s  itens a seguir, deixar de :

7 Manter a documentacao de habilitacao atualizada; por item, por
ocorrenc1a.

8 Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os  limites
minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorréncia.

4 1,6% por dia

5 3,2% por dia

S 6 4,0% por dia

l 0,2% por d ia

2 0,2% por d ia

9 Ressarcir o orgfio por eventuais danos causados por sua culpa; 2 0,4% por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus

. 10 anexos, mesmo que n50 previstos nesta tabela de multas, apos
~ 0 .

reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por 3 0”“) por d1a
ocorréncia.

11 Cumprir deterrninacao formal ou instrucfio complementar da
FISCALIZACAO, por ocorréncia;

* Incide sabre a parte inadimplida.

3 0,8% por dia

8.8. As sancoes aqui previstas poderfio ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa
pre’via do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias fiteis.

8.9. Apés 30 (trinta) dias da falta de execucao do objeto, sera considerada inexecucao total do
contrato, o que ensejara a rescisao contratual.

8.10. As sancoes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de créditos que
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranca na forma prevista em lei.

8.11. As sancoes previstas n50 poderfio ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de
situacoes que se enquadrem no conceito juridico de forca maior ou casos fortuitos, devidos e
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente,
conforme prej uizo auferido.

y
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8.12. A autoridade competente, na aplicaefio das saneoes, levaré em consideraefio a gravidade
da conduta do infrator, o caréter educativo da pena, bem como o dano causado é
Administraefio, observado o principio da proporcionalidade.

9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PRECO REGISTRADO

9.1. A Ata de Registro de Preeo seré cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de
vigéncia ou quando nfio restarem prestadoras registradas e, por iniciativa do Municipio de Dois
Irméos do Buriti/MS quando:

9.1.1. A licitante n50 formalizar o contrato decorrente do registro de preeos e/ou nfio
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigéncias da Ata de
Registro de Preoos, sem justificativa aceitével;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipéteses de inexecuefio total ou parcial do instrumento de
ajuste;

9.1.3. Os preeos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nfio houver
. éxito na negociaeao;

9.1.4. Der causa a resciséo administrativa do ajuste decorrente do registro de preoos por
motivos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

9.1.5. For razfio de interesse pfiblico, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Preeo induziré. na convocaefio da prestadora com classificaeao
imediatamente subseqfiente.

9.3. Seré assegurado o contraditorio e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias fiteis, contados da notificaofio ou publicaofio.

10. CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes dos fomecimentos da presente licitaeéo correrfio das dotaooes
oreamentérias das Secretaria Municipais de Administraefio, de Desenvolvimento Rural, de
Assisténcia Social, de Educaefio, de Assuntos Indigenas, de Obras e de Safide de Dois Irmfios do
Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuérias da Ata, cujos Programas de
Trabalho e Elementos de Despesas constario nas respectivas notas de empenho, contrato ou

. documento equivalente, observada as condieoes estabelecidas neste edital e a0 que dispoe o
artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alteraeoes.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — D0 PRECO REGISTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licitaefio na modalidade de Pregfio Eletronico n°
002/2021, tipo menor preeo per item, HOMOLOGADO a classificaeao das empresas conforme
abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

ITEM DESCRICAO UND QNT 311‘}? VLR TOTAL

Classificaeio Geral

la Empresa

2" Empresa



~ Fith'uumdv “ r'luu-aau u= .Lw.

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS no BURITI fimfi- ms: 22)
Rub.:

ESTADO D E  MATO GROSSO D O  S U L

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA PUBLICIDADE
1 2 . 1 . 0  extrato da presente Ata de Registro de Preoo seré publicado no Diario Oficial do
Municipio, conforme o disposto no art. 61, parégrafo finico, da Lei Federal n.°8.666/93.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-fio as demais disposieoes constantes da Lei n.° 10.520, de 17 de
julho de 2002, dos Decretos Municipais n.° 183/2009 e n° 184/2009, da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, e demais normas aplicaveis a espe'cie.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irméos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul,
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questoes
resultantes desta licitaofio e que nao possam ser dirimida administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti - MS, _de de 2021.

WLADEMIR DE SOUZA VOLK DETENTORA
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ANEXO IV

EDITAL - PREGAO ELETRONICO N“ 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2021

MINUTA DO CONTRATO

0 MUNIClPIO 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 6 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 empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o n° ,
com estabelecimento na na cidade

, doravante denominada Contratada, representada neste
ato por , brasileiro, portador da carteira de identidade tipo RG n°

, emitida pela SSP/___, e do CPF n° , pactuam o presente Contrato, cuja
celebraeao foi autorizada pelo despacho de homologaeao do processo de PREGAO
ELETRONICO N° 002/2021 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101/2021, e nos termos
da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual redaeao, atendidas as cléusulas e condieoes que se
enunciam a seguir:

l .  CLAUSULA PRIMEIRA — D0 FUNDAMENTO LEGAL:

1.1.0 presente contrato tern fundamento legal pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposieoes da Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, com alteraeoes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a
espécie, de conformidade com o edital de Pregao Eletrénico n° /2021, aprovado pela
Procuradoria Juridica, procedimento licitatério adjudicado pela Pregoeira em _/_/ e
homologado em _/__/ pelo exmo Prefeito Municipal, anexo ao Processo Administrativo
n°. 047/2021 .

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO:
2.1 .0  presente contrato tem por objeto a aquisieao de combustivel para abastecer a frota de
veiculos do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

3. CLAUSULA TERCEIRA — REGIME DE EXECUcAo:
3.1.0  objeto deste contrato seré administrado por Execueao direta e fomecimento parcelado.

4. CLAUSULA QUARTA — D0 VALOR:
4 .1 .0  valor total para aquisieao dos combustiveis objeto deste contrato é de RS

( ), conforme tabela abaixo:

~ VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO UN MARCA QTD. UNIT. TOTAL

R$ R$
01 0LEO DIESEL COMUM LITRO

VALOR TOTAL: R$
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4.2.A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condicfies contratuais, os  acréscimos ou
supressoes que se fizerem no objeto, ate 25% do valor do contrato.

4.3.0 preco contratado sera considerado suficiente e completo, abrangendo os  salarios e todos
os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciérios e comerciais, bem como demais encargos
incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicoes fiscais, e para fiscais,
etc.), o fomecimento de mac-de-obra especializada, EPI(s), assessérios, consumiveis e objetos.
a administracao, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes,
transportes, hospedagem, alimentacao e deslocamentos de qualquer natureza, ocorrendo tal
operacao, unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da
licitacao, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui n50 especificada, que
possa incidir ou ser necessaria a execucao do objeto da licitacao.

5. CLAUSULA QUINTA — DO FORNECIMENTO:
5.1.Cada fomecimento deveré ser efetuado mediante emissao Autorizacfio de Fomecimento
equivalente distinta, formalizada pelo Municipio Municipal de Dois Irmaos do Buriti, dela
constando: a data, a quantidade pretendida, e o periodo;

5.2.A DETENTORA devera ser fomecedora de combustivel liquido, transportar de forma
segura e abastecer tanques de combustivel, localizados na sede da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura;

5.3.Para efeitos de formulacao da proposta sera assegurado pedido minimo de 7.000 m3 a cada
aquisicao.

5 .4 .0  combustivel, devera ter qualidade e composicao de acordo corn as exigéncias da Agéncia
Nacional de Petréleo (ANP);

5.5 .0  combustivel devera ser transportado em veiculos devidamente licenciado e obedecer a
todas as normas pertinentes, tanto de ordem de transito quanto ambiental.
5.6.No caso situacées supervenientes e imprevistas, forca maior, caso fortuito, que
impossibilitem a entrega dos combustiveis, 0 prazo para a entrega podera ser prorrogado por,
desde que justificado pela fomecedora e aceito pelo gestor;
5 . 7 . 0  recebimento do combustivel se efetivara, em conformidade com as  arts. 73 a 76  da Lei
8.666/93;

5.8.Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber,
as disposicoes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 — Cédigo de Defesa do Consumidor.
6. CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E

REAJUSTAMENTO
6.1.As notas serao faturadas em um prazo de dez dias contados do abastecimento, e 05
pagamentos serao efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante informar o
numero do banco, da agéncia e conta bancaria, ou atrave's de banco credenciado, em até 4 8
horas apés a apresentacao das notas fiscais, as quais deverao ser devidamente atestadas e
visadas por funcionarios deste Municipio, e deverfio estar acompanhadas obrigatoriamente das
comprovacoes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal,
ainda comprovacao de regularidade junto ao FGTS e a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

6.2.0correndo erro no documento da cobranca, este seré 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 reapresentacfio do mesmo.

fl
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6.3.Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, 0 Departamento de Orcamento
e Financas, a son critério, poderé devolve-la, para as devidas correcoes, ou aceita-la.

6.4.Na hipétese de devolucao, a nota fiscal/fatura sera considerada como n50 apresentada, para
fins de atendimento das condicoes contratuais.

6.5.Na pendéncia de liquidacao da obrigacao financeira em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual o valor sera descontado da fatura ou créditos existentes em favor da
prestadora.

6.6.A Administracao Municipal n50 pagaré, sem que tenha autorizacao prévia e formal,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam on n50
instituicoes financeiras.

6.7.0s eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia pela
prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.
6.8.Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) a0 ano, na hipétese de
mora por parte da contratante.

7. CLAUSULA SETIMA — D0 PRAZO
7.1.0 presente contrato tem duracao de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da
contratante, por iguais e sucessivos periodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

8. CLAUSULA OITAVA — DA DOTAcAo
8.1.As despesas decorrentes dos fomecimentos da presente licitacao correrfio das dotacfies
orcamentarias das Secretaria Municipais de Administracao, de Desenvolvimento Rural, de
Assisténcia Social, de Educaoao, de Assuntos Indigenas, de Obras e de Safide de Dois Irmaos do
Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuarias da Ata, cujos Programas de
Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou
documento equivalente, observada as condicoes estabelecidas neste edital e ao que dispoe o
artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e alteracoes.

9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9 .1 .DA CONTRATANTE: Cabe ao Contratante, a seu critério c através das Secretarias
Municipais, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacao de todas as fases dc
cumprimento do presente contrato, e ,  a Contratada declara aceitar, integralmente, todos os
métodos e processos de inspecao, verificacao e controle a serem adotados pelo contratante;

9.1.1. Prestar as informacoes e 05 esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada;

9.1.2. Comunicar oficialmente a contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave.

9.2.DA CONTRATADA: a contratada obriga-se expressamente ao seguinte:

9.2.1. Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes dos fomecimentos de
combustiveis desta licitacao, tais como: salarios; seguros de acidente; encargos
trabalhistas, sociais e previdenciérios; indenizacoes; vales—refeicoes; vales-
transportes e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo govemo.

9.2.2. Fiscalizar regularmente os  seus empregados designados para a prestacfio da
entrega, com o fim de constatar no local a sua efetiva execucao e verificar as
condicoes em que esta sendo entregue;
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9.2.3. Responder por seus empregados em decorréncia dos materiais, inclusive pela
imediata indenizacao de danos por eles eventualmente causados;

9.2.4. Responder pelos danos diretamente causados a administracao ou a terceiros.
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execucéo do objeto, n50 excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela secretaiia municipal de
administracfio;

9.2.5. Comunicar a administracao, por escrito, qualquer anormalidade de carater
urgente e prestar os  esclarecimentos que julgar necessarios;

9.2.6. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicacao
deste pregao.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES GERAIS:
10.1.E expressamente proibida, por parte da contratada, durante a vigéncia do contrato, a
contratacao de servidor do quadro da contratante.

. 10.2.A contratada fica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste pregfio.

10.3.13 vedada a subcontratacao, salvo com autorizacao prévia do contratante. I

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
11.1.A1e’m daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais,
a CONTRATADA estara sujeita as sancoes definidas nesta Clausula.

11.2.Sem prejuizo das sancoes cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela
inexecucao total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante podera, garantida a prévia
e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato.

11.3.De acordo com a gravidade do descumprimento, poderé ainda a CONTRATADA se
sujeitar a Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pfiblica
enquanto perdurarem os  motivos determinantes da punicao ou ate’ que seja promovida a
reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que seré concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancao aplicada com base na legislacao vigente.

. 11.4.A sancao denominada “Adverténcia” so teré lugar se emitida por escrito e quando se tratar
de faltas leves, assim entendidas como aquelas que n50 acarretarem prejuizos significativos ao
objeto da contratacao, cabivel somente até a segunda aplicacao (reincidéncia) para a mesma
infracao, caso nao se verifique a adequacao da conduta por parte da CONTRATADA, apés o
que deverao ser aplicadas sancfies de grau mais significativo.

11.5.Sao exemplos de infracao 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) Inexecucfio total ou parcial do contrato;

b) Apresentacao de documentacao falsa;

c) Comportamento inidoneo;

d) Fraude fiscal;

e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital on no Contrato.

11.6.As sancoes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser
acionada em desfavor da Contratada, conforrne infracfio cometida e prejuizos causados a
administracao ou a terceiros.

%
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11.7.Para efeito de aplicaeao de multas, as infraeoes sao atribuidos graus, com percentuais de
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situaeoes previstas, n50
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Item Descricio da  Infracio Grau Multa
Prestar os servieos de forma inadequada, incompleta, paliativo

l substitutivo como por caréter permanente, ou deixar de 2 0,4% por dia
providenciar recomposiefio complementar; por ocorréncia.
Recusar-se a executar as determinaeoes feitas pela
FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo por motivo de forea maior on

3 caso fortuito, os  fomecimentos dos bens adquiridos, por dia e por 5 3,2% por dia
unidade de atendimento;
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 5
agentes; por ocorréncia.

5 Per~mitir situaeao que crie a possibilidade ou cause danos fisico, 6 4,0% por dia
lesao corporal ou consequenc1as letals;por ocorrenCIa.

6 Inexecuqao total do contrato; 1 0  1 0 %
Para os  itens a seguir, deixar de:

7 Manter a documentaefio de habilitaefio atualizada; por item, por
ocorrenc1a.
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites
minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorréncia.

9 Ressarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa; 2 0,4% por dia
Cumprir quaisquer dos itens do Tenno de Referéncia e seus
anexos, mesmo que n50 previstos nesta tabela de multas, apos 3

4 1,6% por dia

4 3,2% por dia

1 0,2% por dia

8 2 0,2% por dia

~ 0 '

10 reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por 0 ’ 8 4  por dla
ocorréncia.

11 Cumprlr determmaeao formal ou Instrueao complementar da 3 03% pct dia
FISCALIZACAO, por ocorréncia;

* Incide sabre a parte inadimplida.

11.8.As saneoes aqui previstas poderfio ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa
pre'via do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias fiteis.

11.9.Ap6s 30 (trinta) dias da falta de execuefio do objeto, sera considerada inexecueao total do
contrato, o que ensejaré a rescisao contratual.

11.10.As saneoes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de créditos que
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranea na forma prevista em lei.

11.11.As saneoes previstas nao poderfio ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de
situaeoes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou casos fortuitos, devidos e
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente,
conforme prejuizo auferido.
11.12.A autoridade competente, na aplicaeao das saneoes, levara'. em consideraefio a gravidade
da conduta do infrator, o caréter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administraeao, observado o principio da proporcionalidade.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA RESCISAO:
12.1.A rescisao do contrato podera ser:
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I .  Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

II. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacfio, desde
que haja conveniéncia para a Administracao;

III. Judicial, nos termos da legislacao;

12.2.A Contratada reconhece os direitos da Administracfio, em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei Federal n°8.666/93.

12.3.A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

12.4.A faléncia da contratada provocara a rescisao de pleno direito do contrato, como também a
declaracao judicial de insolvéncia e a abertura do concurso de credores.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO:
. 13.1.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.

Dois Irmaos do Buriti -MS, de de

WLADEMIR DE SOUZA VOLK CONTRATADA
Prefeito Municipal


