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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 003/2021 

PROCESSO ADM1NISTRATIVO 117/2021 

AMPLO
OBJETO: AQUISigAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (PROPOSTA CONVENIO 
SICONV N° 902567/2020. EMENDA PARLAMENTAR, DO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO MAPA).

DATA DA ABERTURA: 14 DE SETEMBRO DE 2021, AS 09 HORAS (MS).

PREAMBULO
1. DA REGENCIA LEGAL

2. DO OBJETO

3. DAS CONDICOES DE PARTIC1PACAO

4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

5. DA QUALIFICACAO DAS ME(s) e EPP(s)

6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRE^OS
7. DO REGISTRO (INSER^AO) DA PROPOSTA DE PRE£OS NO SISTEMA ELETRONICO;
8. DA FORMULAgAO DE LANCES, CONVOCAgAO DAS ME(s)/EPP(s) E CRITERIOS DE 

DESEMPATE
9. DA NEGOCIAgAO E ATUALIZAgAO DOS PREgOS

10. DA ACEITAgAO DA PROPOSTA DE PREgOS

11. DAS CORREgOES ADMISSIVEIS

12. DA HABILITAgAO DA(S) LICITANTE(S)

13. DA IMPUGNAgAO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14. DOS RECURSOS
15. DA ADJUDICAgAO E DA HOMOLOGAgAO

16. DO TERMO DE CONTRATO

17. DO PAGAMENTO
18. DOTAgAO ORgAMENTARIA

19. DISPOSigOES FINA1S.

ANEXOS

• Anexo I - Termo de Referenda - Especil1ca9oes;

• Anexo II - Formulario MODELO de Proposta;

• Anexo III - Minuta do Contrato.
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PREGAO ELETRONICO N° 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N0 117/2021 

MENOR PRECO

O MUNICIPIO DE DOES IRMAOS DO BURITI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
atraves da Pregoeira oficial, nomeada pela Portaria 119/2021 de 07/05/2021, torna publico que no 
dia 14 de setembro de 2021 as 09:00 boras (BR) no endereqo eletromco 
www.comprasnet.gov.br/, realizar-se-a procedimento licitatorio, na modalidade PREGAO 
ELETRONICO, execugao direta do tipo “Menor Pre^o” - Modo de Disputa Aberto, 
autorizada no Processo Administrativo n° 117/2021, que sera regido pela Lei Federal n.° 
10.520/2002 c/c Decreto Federal n° 10.024/2019 e pelo Decreto Municipal n° 042/2021 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragoes e demais especificaqoes e 
condigoes constantes neste ato convocatorio.

1. REGENCIA LEGAL

1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes;

1.2. Lei Federal n° 10.520/02;

1.3. Decreto Federal n° 10.024/19;
1.4. Lei Federal n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;

1.5. Lei Complementar n° 123/06;

1.6. Decreto Municipal n° 183/2009;

1.7. Decreto Municipal n° 042/2021;
1.8. Demais disposigoes contidas neste Edital.

2. DO OBJETO
2.1. Aquisigao de uma escavadeira hidraulica (proposta Convenio SICONV n° 902567/2020. 
Emenda Parlamentar do Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento MAPA).

2.2. A aquisigao sera formalizada por intermedio do Contrato, na forma do Anexo III, e nas 
condiqoes previstas neste edital.

3. DAS CONDI^OES DE PARTICIPA^AO

3.1. A participaqao nesta licitagao importa a proponente irrestrita aceitaqao das condiqoes 
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observancia dos regulamentos, normas 
administrativas e tecnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos. A nao observancia destas 
conduces ensejara no sumario IMPEDIMENTO dc participate da proponente neste certame.

3.1.1. Nao cabe as licitantes, apos sua aberlura, alegagao de desconhecimento de sens itens 
ou reclamaqao quanto ao seu conteudo. Antes de iniciar o credenciamento, as licitantes 
deverao ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as 
especificagoes do ANEXO 1 (TERMO DE REFERENCIA).

3.2. Como requisite para participate no PREGAO ELETRONICO a licitante devera manifestar, 
em campo proprio do Sistema Eletronico, que cumpre plenamente os requisites de habilitate e
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que sua proposta de pre^os esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio, 
bem como a descritiva tecnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA).

3.2.1. A declara^ao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagao e proposta 
sujeitara a licitante as sangoes previstas neste Edital e nas demais cominagoes legais (Ait. 7°, 
Lei n° 10.520/02).

3.3. Poderao participar deste PREGAO ELETRON1CO as empresas que atendam as seguintes 
exigencias:

3.3.1. Atendam as condigoes deste EDITAL e sens Anexos, inclusive quanto a doeumentagao 
exigida para habilitagao, e estiverem devidamente credenciados na Secretaria de Loglstica e 
Tecnologia da Informagao - SLTI, do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, por 
meio do site u ww.comprasnet.eo\.br/;
3.3.2. Somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no Pais, cuja finalidade e 
ramo de atividade seja compativel com o objcto desta Licitagao;
3.3.3. Cooperativas e outras fonnas de associativismo, desde que dependendo da natureza do 
servigo nao haja, quando da execugao contratual, a caracterizagao do vinculo empregaticio 
entre os executores diretos dos servigos (cooperados) e a pessoa juridica da cooperativa ou a 
propria Administragao Publica.

3.4. Nao poderao participar deste PREGAO ELETRONICO, empresas que estejam enquadradas 
nos seguintes casos:

3.4.1. Que se encontrem sob falencia, concurso de credores. dissolugao ou liquidagao:

3.4.2. Sob a forma de consorcio;
3.4.3. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragao Publica 
(Federal. Estadual e Municipal), durante o prazo de sangao. conforme art. 87, inciso IV, da 
Lei n° 8.666/93:
3.4.4. Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti- 
MS. durante o prazo da sangao, nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/2002;

3.4.5. Empresa punida com suspensao temporaria (art. 87, inciso III. da Lei n° 8.666/93) 
do direito de licitar e contratar com a Administragao Publica (Federal, Estadual e 
Municipal), durante o prazo de sangao;
3.4.6. Empresario proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei 
n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo de sangao;

3.4.7. Empresario proibido de contratar com a Administragao Publica. em razao do 
disposto no art. 72. paragrafo 8°, inciso V. da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), 
durante o prazo de sangao;

3.4.8. Estrangeiras que nao funcionem no Pals.
3.5. Nao poderao concorrer direta ou indiretamente nesta licitagao:

3.5.1. Servidor ou dirigente de orgao ou Entidade contratante ou responsavei pela 
licitagao. conforme art. 9°. inciso III. da Lei Federal n° 8.666/93.
3.5.2. E vedada a participagao de servidor publico na qualidade de diretor ou integrante de 
conselho da empresa licitante. participante de gerencia ou Administragao da empresa, ou 
exercer o comercio, exceto na qualidade de acionista. cotista ou comanditario.

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



Processo nQ117
M2FIs:PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI Rub.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3.5.3. Uma Licitante, on grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de urn mesmo 
grupo economico ou financeiro, somente podera apresentar uma unica proposta de prec^os. 
Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de pre^os. estas propostas de 
pregos nao serao levadas em consideragao e serao rejeitadas pela Entidade de Licitagao.

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

4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1. O Credenciamento e o nivel basico do registro cadastral no SICAF que permite a participagao dos 
interessados na modalidade licitatoria Pregao. em sua forma eletronica.
4.2. As Licitantes interessadas deverao proceder ao credenciamento antes da data marcada para inicio 
da sessao publica via internet.

4.2.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuigao de chave de identificagao e de senha, pessoal 
e intransfen'vel para acesso ao Sistema Eletronico no site wwvv.comprasnet.uov.br.

4.2.2. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal unica 
e exclusiva da licitante, ou de seu representante legal e na presungao de sua capacidade tecnica 
para realizagao das transagoes inerentes ao Pregao Eletronico.
4.2.3. O uso da senha de acesso pela licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transagao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do 
Sistema ou ao Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, promotor da licitagao, 
responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros.
4.2.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor do 
Sistema para imediato bloqueio de acesso.
4.2.5. Como requisito para participagao deste Pregao Eletronico, a licitante devera manifestar, 
em campo proprio do Sistema Eletronico, que cumpre plenamente os requisites de habilitagao 
e que sua proposta encontra-se em conformidade com as exigencias previstas neste Edital, 
ressalvados os casos de participagao de microempresa e de empresa de pequeno porte, no 
que concerne 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 disposigdes estabelecidas na Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006 e 
demais normas de estilo para fins de fruigao dos benefi'eios ali dispostos.

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

6. DO CR1TER1Q DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

6.1. O julgamento da Proposta de Pregos dar-se-a pelo criterio de MENOR PRE£0 POR ITEM, 
observadas as especificagoes tecnicas e os parametros minimos de desempenho definidos no 
Edital.
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7. DO REGISTRO (INSERCAO) DA PROPOSTA DE PRE^OS NO SISTEMA 
ELETRONICO 

7.1. A participate no Pregao Eletronico dar-se-a per meio da digita^ao da senha privativa da 
Licitante e subsequente encaminhamento da proposta de pre^os COM VALOR TOTAL DO 
ITEM (CONFORME EXIGENCIA DO SISTEMA ELETRONICO), a partir da data da 
liberate de Edital no site vvww.eomprasnet.ROv.br, ate e horario limite de imcio da Sessao 
Publica, horario de Brasilia, quando entao, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento 
da proposta de pre^os. Durante este periodo a Licitante podera incluir on excluir proposta de 
pre^os.

7.1.1. A licitante sera inteiramente responsavel per todas as transa^oes assumidas em sen 
nome no sistema eletronico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 
subsequentes lances, se for o case (inciso III, Art. 19. Decreto Municipal n° 42/2021), bem 
como acompanhar as operates no sistema durante a sessao, ficando responsavel pelo 
onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema on de sua desconexao (inciso IV. art. 19, Decreto Municipal n° 
42/2021).
7.1.2. As propostas de pre^os registradas no Sistema Comprasnet implicarao em plena 
aceitato, por parte da Licitante das condi^oes estabelecidas neste Edital e sens Ancxos.
7.1.3. ANEXAR NA PROPOSTA PROSPECTOS TECNICOS QUE CONEIRMEM AS 
CARACTERfSTICAS DOS PRODUTOS OFERTADOS, COM O MODELO 
PROPOSTO.

7.2. Apos a divulgato do Edital no endere^o eletronico www.comprasaovernamentais.»ov.bras 
Licitantes deverao REGISTRAR suas propostas de pre^os, no campo “DESCRIQAO 
DETALHADA DO OBJETO". contendo a DESCRI^AO DO OBJETO OFERTADO, incluindo 
QUANTIDADE, PREQO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA 
COMPRASNET). ate a data e bora marcada para a abertura da sessao. exclusivamente por meio 
do sistema eletronico. 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 CONFER 
NENHUMA IDENTIFICACAO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o 
principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identiheagao 
da licitante na proposta registrada, esta sera DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.

7.3. Em caso de discordancia existente entre as especificacoes do objeto descritas no 
COMPRASNET e as especificacoes constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA),
prevalecerao as especificacoes descritas no Termo de Referencia.
7.4. Na Proposta de Pregos registrada/inserida no sistema deverao estar inclufdos todos os 
insumos que o compoem, tais como: despesas com mao-de-obra. materiais. equipamentos, 
impostos. taxas. fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta on indiretamente na 
execucao do objeto desta licitagao.
7.5. Os documentos que compoem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado 
somente serao disponibilizados para avaliacao da pregoeira e para acesso publico apos o 
encerramento do envio de lances.

8. DA FORMULACAO DE LANCES, CONVOCACAO DAS ME(s)/EPP(s)E CRITERIOS 
DE DESEMPATE 
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8.1. A partir da data e horario estabelecido no edital para o certame, a Pregoeira abrira a sessao 
publica, verificando as propostas de pre^os langadas no sistema, as quais deverao estar em 
perfeita consonancia com as especificaqoes e conduces detalhcidas no Item 7.2 do Edital.

8.1.1. A Pregoeira podera suspender a sessao para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRK^AO DETALHADA DO 
OBJETO” do sistema, confrontando suas caracteristicas com as exigencias do Edital e 
seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo orgao requerente), 
DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que nao estejam em eonformidade, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

8.2. Constatada a existencia de proposta incompativel com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexequivel, a Pregoeira obrigatoriamente justificara, por 
DESCLASSIFICARA o item/proposta.
8.3. Em seguida ocorrera o inicio da etapa de lances, via Internet, unica e exclusivamente, no site: 
https: //vw v w. c < ^ m p ra s n e t. uo \. b r/con lb r m e Edital.
8.4. Todas as licitantes poderao apresentar lances para os ITENS cotados, exclusivamente por 
meio do Sistema Eletronico. sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e 
respective horario de registro e valor.

8.4.1. Os lances serao ofertados e somente serao aceitos lances em moeda corrente 
nacional (R$), com VALORES UNITARIOS E TOTAIS com no maximo 02 (duas) casas 
decimals pos virgula. considerando as quantidades constantes no ANEXO I -1 ERMO DE 
REFERENCIA deste Edital.

8.5. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa "aberto”, assim 
definido no inciso I do art. 31 do Decreto Municipal n° 042/2021.
8.6. O intervalo de diferenga entre os lances, tanto em relagao aos lances intermediaries, quanto 
em relagao do lance que cobrir a melhor oferta, devera ser de. no mlnimo:

meio do sistema. e entao

Valor por extensoIntervalo deItem
UM MIL REAISR$ 1.000,0001

8.7. A abertura da fase de lances “via Internet" sera feita pela Pregoeira, sendo o Sistema 
Comprasnet o responsavel pelo encerramento dos lances.

8.7.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois 
minutos do perlodo de duragao da sessao publica.
8.7.2. As licitantes poderao oferecer lances menores e sucessivos, observado o horario 
fixado e as regras de sua aceitagao;
8.7.3. A licitante somente podera oferecer lances inferiores ao ultimo por ele ofertado e 
registrado no sistema;
8.7.4. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar;
8.7.5. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serao informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada a identificagao do detentor do lance;
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8.7.6. A prorrogaQao automatica da etapa de lances de que tratam os subitens 8.7.1, sera de 
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo 
de prorrogaqao, inclusive no caso de lances intermediarios.
8.7.7. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao 
publica encerrar-se-a automaticamente.

8.8. Sendo efetuado lance manifestamente inexequivel, a Pregoeira podera alertar o proponente 
sobre o valor cotado para o respective item, atraves do sistema, podendo o mesmo ser confirmado 
on reformulado pelo proponente. sob pena de exclusao da proposta para item;

8.8.1. A exclusao de lance sera possivel somente durante a fase de lances, conforme 
possibilita o sistema eletronico. ou seja, antes do encerramento do item;
8.8.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexequivel durante 
o periodo de encerramento aleatorio, e, nao havendo tempo habil para exclusao e/ ou 
reformulado do lance, easo o mesmo nao honre a oferta encaminhada, tera sua proposta 
DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.9. No caso de desconexao com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregao 
Eletronico. o Sistema Eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recep^ao dos 
lances;

in;

8.9.1. A Pregoeira, quando possivel. dara continuidade a sua atua^ao no certame, sem 
prejuizo dos atos realizados;
8.9.2. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do 
Pregao Eletronico sera suspensa e tera reinicio somente apos decorridas vinte e quatro 
boras apos a comunicaqao expressa aos participantes, atraves do chat mensagem, no 
endereqo eletronico utilizado para divulgaqao no site https://vvww.comprasnet.gov.br/.

8.10. Incumbira a licitante acompanhar as operaqoes no Sistema Eletronico durante a sessao publica 
do Pregao Eletronico, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexao:
8.11. A desistencia em apresentar lance implicara exclusao da licitante da etapa de lances e na 
manutenqao do ultimo preqo por ela apresentado, para efeito de ordenaqao das propostas de pregos;

8.12. Apos o encerramento da etapa de lances, sera verificado se ha empate entre as licitantes que 
neste caso. por for^a da aplicaqao do tratamento diferenciado. se enquadram como Microempresa - 
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme detennina a Lei Complementar n°l23/2006, 
CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRASNET;
8.13. Entende-se como empate aquelas situaydes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais depois de encerrada a etapa de lances;

8.14. No caso de empate, sera concedida prioridade de contrataqao de microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor prego 
valido, nos termos previstos na Lei Complementar n° 123/2006, observando o seguinte:

8.14.1. Aplica-se o disposto neste subitem nas situa^oes 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 ao menor prego;

-it"0
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8.14.2. A microempresa on a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente 
melhor classificada podera apresentar proposta de prepo inferior aquela considerada vencedora 
da licitagao, situagao em que sera adjudicado o objeto em sen favor;

8.14.3. Na hipotese da nao contrata^ao 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 situa^ao da alinea "a", na ordem classificatoria. para o 
exercicio do mesmo direito;
8.14.4. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, sera 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 preferencia para produto 
nacional em rela^ao ao produto estrangeiro previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.666/93, a 
prioridade de contrata^ao prevista neste artigo sera aplicada exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus as margens de preferencia, de acordo com os Decretos de aplica9ao das 
margens de preferencia, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pela 
Lei n° 8.666/93.

9. DA NEGOCIACAO E ATUALIZA(^AO DOS PRE^OS

9.1. Apos finalizaipao dos lances havera negocia^oes e atualiza^oes dos pre^os por meio do chat 
mensagem do sistema Comprasnet, devendo a Pregoeira examinar a compatibilidade dos pre90s em 
rela9ao ao estimado para contrata9ao, bem como se o valor unitario e total encontram-se com 
no maximo 02 (duas) casas decimals;

9.1.1. A Pregoeira nao aceitara e nao adjudicara o item cujo pre9o seja superior ao 
estimado (valor de mercado) para a contrata9ao, apurado pelo Departamento de Licita9oes 
e Contratos-DLC.
9.1.2. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, a 
Pregoeira podera convocar no chat mensagem para atualiza9ao do reterido lance, e/ou 
realizar a atualiza9ao dos valores arredondando-os para menor automaticamente, 
licitante permane9a incite.

10. DA ACEITACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificara a aceita9ao da licitante contorme 
disposi9oes contidas no presente Edital.

10.1.1. Toda e qualquer informa9ao, referente ao certame licitatorio, sera transmitida pela 
Pregoeira. por meio do CHAT MENSAGEM;

10.2. Se a proposta de pre9os nao for aceitavel, a Pregoeira examinara a proposta de pre90s 
subseqiiente e, assim sucessivamente. na ordem de classifica9ao, ate a apura9ao de uma proposta 
de pre90s que atenda ao Edital;

10.2.1. Constatada a existencia de proposta incompativel com o objeto licitado ou 
manifestadamente inexequivel, a Pregoeira obrigatoriamente justificara por meio do 
sistema e entao DESCLASS1FICARA a proposta.

10.2.1.1.0 proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta 
manifestamente inexequivel, caso o mesmo nao honre a oferta encaminhada, tera sua 
proposta rejeitada na fase de aceitabilidade.

caso a
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10.2.1.2. Quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre^o, sera 
oportunizado a licitante o Principle) do Contraditorio e da Ampla Defesa, para que 
querendo esclare^a a composiqao do preqo da sua proposta, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias, na 
forma do §3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.3. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as 
penalidades estabelecidas neste Edital.
10.4. Se no curso da licitagao. depreender indicio de que o levantamento previo de preqos padece 
de fragilidade. a Pregoeira podera diligenciar a disparidade dos pre^os ofertados pelos 
participantes em razao da estimativa inicial.
10.5. Para aceitaqao do valor de menor lance, a Pregoeira e equipe de apoio analisarao a 
conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, apos a tase de lances, a 
Pregoeira. antes da aceita9ao do item, convocara todas as licitantes que estejam dentro do valor 
estimado para contrata9ao, no prazo de no maximo 02 (duas) boras, se outro prazo nao tor fixado, 
contados da solicita9ao, para enviar:

10.5.1. A PROPOSTA DE PRE^OS, com o valor devidamente atualizado do lance 
ofertado com a especifica9ao completa do objeto, contendo marca, valor unitario dos 
objetos deste edital. sob pena de desclassifica9ao, em caso de descumprimento das 
exigencias e do prazo estipulado;
10.5.2. O envio da proposta de pre90s, solicitada no subitem 10.5, devera ser anexada 
corretamente no sistema comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) unico 
arquivo (excel, word. Zip. doc, doex, .JPG ou PDF), Tendo em vista que o campo de 
inser9ao e unico, o Departamento de Compras e Licita9oes 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 classificagao de lance.

10.6. Toda e qualquer infonna9ao referente a convoca9ao para efetuar o anexo sera transmitida pela 
Pregoeira, via sistema ou por mcio do chat mensagem, ficando os licitantes obrigados a acessa-lo.

10.7. A PREGOEIRA, EM HIPOTESE ALGUMA, CONVOCARA A LICITANTE PARA 
REENVIO DA PROPOSTA DE PRE^OS 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 solicita9ao devera ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 10.5 
do Edital.

10.8. Havendo apenas Lima oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda a todos os termos do 
Edital e sen pre9o seja compativel com o valor estimado da contrataqao, e atualizado;
10.9. Se a proposta ou lance de menor valor nao for aceitavel, a Pregoeira examinara a proposta 
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, ate a apura9ao 
de uma proposta ou lance que atenda a este Edital.
10.10. Na situa9ao em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classifica9ao, a 
Pregoeira podera negociar com a licitante para que seja obtido um pre90 melhor.
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10.11. A aceita9ao da proposta podera ocorrer em momento on data posterior a sessao de lances, a 
criterio da Pregoeira que comunicara as licitantes por meio do sistema eletronico, via CHAT 
MENSAGEM;
10.12. A Pregoeira podera encaminhar pelo Sistema Eletronico contraproposta diretamente a 
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido urn preqo justo, bem 
assim deeidir sobre a sua aceitaqao, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitaqao.

11. DAS CORRE^OES ADMISS1VE1S

11.1. Nos casos em que a Pregoeira constatar a existencia de erros numericos nas propostas de 
preqos, sendo estes nao significativos, proceder-se-a as correqoes necessarias para a apuragao do 
preqo final da proposta. obedecendo as seguintes disposiqoes:

11.1.1. Havendo divergencias entre o preqo final registrado sob a forma numerica e o 
valor apresentado por extenso, prevalecera este ultimo;
11.1.2. Havendo divergencias nos subtotals, provenientes dos produtos de quantitativos 
por preqos unitarios, a Pregoeira procedera a correqao dos subtotals, mantendo os pre9os 
unitarios e alterando em conseqiiencia o valor total da proposta.

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

12.1. Concluida a fase de ACEITAQAO, ocorrera a fase de habilita9ao da(s) licitantes(s);

12.1.1. A documentapao de habilita9ao das Licitantes podera ser substituida pelo Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores - SICAF, por meio do Certificado de Registro 
Cadastral - CRC, bem como devem ser juntados todos os documentos por eles 
abrangidos;

12.1.1.1. A licitante que desejar e nao possuir 0 cadastre no Departamento de Compras e 
Licitaqoes podera providencia-lo antes da data de abertura da sessao. podendo obter 
informaqoes por meio do telefone (67) 3243-1117 ou endereqo eletronico 
licitacaordk1oisirmaosdoburiti.ms.gov.br. porem 0 cadastre e opcional.

12.1.1.2. Case as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os 
documentos exigidos para a habilitagao, as mesmas deverao entrar em contato 
Central
mail:css.serpro@serpro.gov.brou 
https://cssinter.seipro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortal.jsf7n EMNUM=23

com a 
ou e- 

eletronico:
0800 9789001,de Servigos SERPRO. via telefone

atraves fonnulariodo

48.

12.2. A licitante devera declarar em campo proprio do Sistema. sob pena de inabilitaqao. que nao 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condiqao de aprendiz. a partir dos quatorze anos, na 
forma do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com a redagao dada pela Lei n° 9.854. de 27 de outubro 
de 1999.
12.3. A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema, que se compromete a informal' a 
SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO de sua habilitagao, nos termos do §2° do ait. 32 da 
Lei n° 8.666/93. observadas as penalidades cabiveis.
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12.4. RELATIVOS A HABILITACAO JURID1CA
12.4.1. No caso de sociedade simples: inscribe do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas do local de sua sede. acompanhada de prova da indicate dos sens 
administradores;
12.4.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas. conforme o caso. que comprove a 
condi^ao de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo 
Departamento de Registro Empresarial e Integra^o - DREI;
12.4.3. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 
autoriza<?ao, e se for o caso, ato de registro ou autoriza^ao para funcionamento expedido pelo 
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
12.4.4. Os documentos acima deverao estar acompanhados da ultima altera9ao ou da 
consolida^ao respectiva.

12.5. RELATIVOS A REG U LARI DADE FISCAL:
12.5.1. Prova de inscriqao no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastre de 
Pessoas Fisieas, conforme o caso;
12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. mediante apresenta^ao de 
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios 
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) per elas administrados, inclusive aqueles 
relatives a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751. de 02/10/2014, do 
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

12.5.3. Certidao de Regularidade de Debitos com a Fazenda Estadual, admitida 
comprova9ao tambem, por meio de “certidao positiva com eteito de negative diante da 
existencia de debito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

12.5.4. Certidao de Regularidade de Debitos com a Fazenda Municipal, admitida 
comprova9ao tambem, por meio de “certidao positiva com efeito de negativo", diante da 
existencia de debito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

12.5.5. Certificado de Regularidade de Situa9ao CRF, perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Servi90 / FGTS.
12.5.6. Prova de Inexistencia de debitos inadimplidos perante a .lustra do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

12.6. DOCUMENTAL AO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA
12.6.1. Atestado de capacidade tecnica em nome da licitante expedido por pessoa juridica 
de direito publico ou privado demonstrando que forneceu objeto semelhante de forma 
satisfatoria quanto a qualidade e prazo de entrega.

12.7. RELATIVOS A QUALIFICALAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
12.7.1. Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa juridica;

12.8. Todos os documentos de habilita9ao devem ser anexados no sistema comprasnet, inclusive 
os anexos do Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF, por meio do Certificado de
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Registro Cadastral - CRC. O CRC sem os anexos do sistema, por si so, nao substituem os 
documentos de habilitate supramencionados.
12.9. Caso a licitante esteja com algum documento de habilitate desatualizado, ou que nao seja 
contemplado pelo CAD ASTRO DA DCL ou pelo SICAF. o mesmo devera ser anexado em 
campo proprio do sistema comprasnet quando a Pregoeira realizar a convoca^ao da licitante para 
enviar o anexo. no prazo maximo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.

12.9.1. Toda e qualquer informaqao referente a convocato do anexo sera transmitida pela 
Pregoeira atraves do sistema eletronico.
12.9.2. A DOCUMENTAL AO DE HABILITALAO ANEXADA NO SISTEMA 
COMPRASNET TERA EFEITO PARA O(s) ITEM(s). O(s) QUAL(is) A EMPRESA 
ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
12.9.3. O envio de toda documentato solicitada, devera ser anexada corretamente no 
sistema comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) unico arquivo (excel, word, 
.zip, .doc, .doex, .jpg ou pdf), tendo em vista que o campo de inserto e unico; a die 
cumprira rigorosamente o art. 7° da Lei N°. 10.520/02.

12.9.4. A Pregoeira, em hipotese alguma. convocara a licitante para reenvio da 
documentato de habilitate fora do prazo previsto no subitem 12.8.

12.9.4.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento 
(habilitato) a solicitato devera ser realizada dentro do prazo estabelecido no 
subitem 12.8.do Edital.

12.10. A documentato de habilitato enviada implicara em plena aceitagao, por parte da 
licitante, das cond^oes estabelecidas neste Edital e sens Anexos, vinculando o sen autor ao 
cumprimento de todas as condi^oes e obriga^oes inerentes ao certame;

12.11. A Pregoeira podera suspender a sessao para analise da documentato de habilitato.
12.12. O nao envio dos anexos ensejara a licitante as san^oes previstas neste Edital e nas normas 
que regem este Pregao.
12.13. Para fins de habilitato, a verificato Pela Pregoeira nos sftios oficiais de orgao e entidades 
emissores de certidoes constitui meio legal de prova;

12.13.1. A Administrato nao se responsabiliza pela perda de negocios quanto aos 
documentos exigidos para habilitato fine puderem ser emitidos pela Pregoeira via online, 
gratuitamente, quando da ocorrencia de eventuais problemas tecnicos de sistemas ou 
quaisquer outros, pois e de inteira responsabilidade das licitantes a apresentato dos 
documentos exigiveis legalmente quando da convocato, Pela pregoeira, para o envio dos 
mesmos.

12.14. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
Habilitato na presente licitato ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, 
serao inabilitadas.
12.15. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentato 
exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrigao nos termos do art. 43 da EC 123/2006.

12.15.1. Havendo alguma restrigao na comprovagao da Regularidade Fiscal e Trabalhista, 
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao

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



Processo ns117Dois lnnaost % ^
aoBuritS^M 43^i. FIs:PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

4Rub.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual 
periodo, a criterio da administra^ao publica. para a regulariza^ao da documenta^ao, 
pagamento ou parcelamento do debito e emissao de evcntuais certidoes negativas on 
positivas com efeito de certidao negativa. nos termos do art. 43. §1° da LC n° 123/2006.

12.15.2. A nao regulariza^ao da documenta^ao no prazo previsto no subitem anterior, 
implicaradecadencia do direito a contrata^ao, sem prejuizo das san^des 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 classifica^ao. para a assinatura/retirada do Instrumento 
Contratual. ou revogar a licita^ao;

12.16. Podcrao ser realizadas consultas ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administra^ao junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e 
Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal n° 12.846/2013),Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, Cadastro Nacional de Condena<;6es Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e Lista de Inidoneos mantida pelo 
Tribunal de Contas da Uniao - TCU.
12.17. Sob pena de inabilita9ao, os documentos apresentados deverao estar:

12.17.1. Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endere^o respective, conforme

.lusticadeNacionalConsclhoniantido pelo

segue:
12.17.1.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da 
matriz.e;
12.17.1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da 
filial;

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

12.18. Na fase de Habilitagao. apos ACEITA e comprovada a Documenta^ao de Habilita^ao. a 
Pregoeira HAB1LITARA a licitante. em campo proprio do sistema eletronico.

12.19. Nao serao aceitos “protoco,os de entrega” ou "solicitagao de documento" em substituigao 
aos documentos requeridos no presente Edital e sens Anexos.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTQ__________

13.1. Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer 
pessoa podera impugnar esle Edital.

forma eletronica, pelo e-mail13.2. Impugnaipao podera ser realizada por 
1 icitaeao(rt).doisirmaosdoburiti.ms.uov.br, ou por petic^ao dirigida ou protocolada 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 Irmaos do Buriti- MS.
13.3. Cabera a Pregoeira, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugna9ao no prazo de ate 2 (dois) dias uteis contados da data de recebimento da 
impugna9ao.
13.4. Acolhida a impugna9ao, sera definida e publicada nova data para a realiza9ao do certame.

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados a 
Pregoeira, ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, 
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endere90 indicado no Edital.
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13.6. A Pregoeira respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias uteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidies formais aos responsaveis 
pela elaborate do Edital e dos anexos.
13.7. As impugna^oes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 
certame.

13.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao e medida excepcional e devera ser 
motivada pela pregoeira. nos autos do processo de licitagao.

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

14. DOS RECURSOS

14.1. Apos a fase de habilitagao, 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 intengao de recorrer no prazo maximo de 20 (vinte) 
minutos.
14.2. Sera concedido a licitante que manifestar a intengao de interpor recurso o prazo de 03 (tres) 
dias para apresentar as razoes recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo. apresentarem contrarrazoes em igual prazo, que comegara a contar do termino do 
prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redagao conforme o inc. 
XVIII. art. 4°, Lei Federal n ° 10.520/2002).

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

14.3. A falta de manifestagao imediata e motivada da Licitante importara a decadencia do direito 
de recurso e adjudicagao do objeto pela Pregoeira ao vencedor.
14.4. O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento.
14.5. A decisao da Pregoeira a respeito da apreciagao do recurso devera ser motivada e submetida 
a apreciagao da Autoridade Competente pela licitagao, caso seja mantida a decisao anterior.

14.6. A decisao da Pregoeira e da Autoridade Competente sera informada em campo proprio do 
Sistema Eletronico, ficando os licitantes obrigados a acessa-lo para obtengao das informagoes 
prestadas pela Pregoeira.
14.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicara o objeto e homologara o resultado da licitagao para determinar a 
contratagao.
14.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos 
interessados no DCL. caso nao esteja dispomvel no Sistema de Eletronico de Intormagao (SEI).

14.9. Cabe ainda, recurso contra a decisao de:

Anular on revogar o Pregao Eletronico;
Determinar a aplicagao das penalidades de advertencia, multa, suspensao 

temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS.

a).

b).
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14.9.1.0s recursos acima deverao ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias uteis a 
contar da intimagao do ato, e terao efeito suspensive;
14.9.2. A intimagao dos atos referidos no subitem 14.9, alineas "a" e "b" sera feita 
mediante publicagao na imprensa oficial e comunicagao direta as licitantes participantes do 
Pregao Eletronico, que poderao impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis;

14.9.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao acolhidos;
14.9.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato 
recorrido. a qual podera reconsiderar a sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis. ou 
nesse mesmo prazo faze-lo subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisao 
ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

15. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
15.1. Atendidas as especificagoes do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o 
menor prego apurado, a Pregoeira declarara a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) 
item(s), ADJUDICANDO-O(s).
15.2. A indicagao do lance vencedor, a classificagao dos lances apresentados e demais 
informagoes relativas a sessao publica do Pregao Eletronico constarao de ata divulgada no 
Sistema Eletronico httDs://www.cornprasuovernai'nentais.uov.br/ sem prejuizo das demais tormas 
de publicidade prevista na legislagao pertinente.
15.3. A adjudicagao do objeto do presente certame sera viabilizada pela Pregoeira sempre que nao 
houver recurso. Havendo recurso. a adjudicagao sera efetuada pela Autoridade Competente que 
decidiu o recurso.
15.4. A homologagao da lieitagao e de responsabilidade da Autoridade Competente e so podera 
ser realizada depois da adjudicagao.
15.5. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisao, essa devera ser submetida a 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira.

16. DO TERMO DE CONTRATO
16.1. Para a assinatura do instrumento de contrato a licitante vencedora devera indicar o local para 
assistencia tecnica dentro do estado de Mato Grosso do Sul.
16.2. O prazo para assinatura do instrumento contratual sera de ate 10 (dez) dias a contar da 
regular convocagao que podera ser de maneira direta ou por meio de publicagao na Imprensa 
Oficial.

16.2.1. O prazo previsto para assinatura ou aceite podera ser prorrogado, por igual periodo, 
por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

16.3. E facultado ao Munidpio de Dois Irmaos do Buriti, quando a convocada nao assinar termo 
de Contrato, nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo e condigoes estabelecidas, 
sem prejuizo das penalidades previstas na legislagao pertinente, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes 
propostas pela primeira classificada, ou revogar a lieitagao (art. 64, §2° da Lei Federal n° 
8.666/93).
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16.4. A fiscaliza^ao e o acompanhamento da execugao do objeto do contrato cabera a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural de Dois Irmaos do Buriti-MS, atraves de servidores 
designados e conforme 0 caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n° 8.666/93.

16.5. A Administrapao rejeitara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal n° 8.666/93).
16.6. A Administrapao podera 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 
servipo. se verificar vicios, defeitos ou incorre^oes resultantes da execupao ou do material 
empregado.
16.7. O contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 
8.666/93. com as consequencias indicadas no art. 80. sem prejuizo das sanpoes previstas naquela 
lei e neste ato convocatorio.
16.8. O prazo de vigencia do contrato sera consignado no proprio instrumento, com termo inicial 
a contar da data de sua assinatura. prorrogavel na forma do art. 57, da Lei Federal n°8.666/93.

16.9. O contratante podera suprimir ou acrescer o objeto do contrato em ate 25% (vinte e cinco 
por cento) do sen valor inicial, a seu criterio exclusive, de acordo com o disposto no art. 65, I, 
‘ietra b" c.c. §1° da Lei Federal n°8.666/93.
16.10. A contratada mantera, durante toda a execuqao do contrato, as condiqoes de habilitaqao e 
qualificapao que Ihe foram exigidas na licitaqao.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O(s) pagamento(s) devido(s)a Contratada. em decorrencia do fornecimento do objeto desta 
licita^ao, sera(ao) efetuado(s)em conta corrente, no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data 
do efetivo recebimento do equipamento ou material, conforme dispoe o art. 40. inciso XIV, alinea 
“a‘‘ da Lei Federal n° 8.666/93, e mediante a apresentaqao de faturas ou notas fiscais devidamente 
atestadas e visadas por funcionarios deste Municipio.
17.2. O(s) pagamento(s) somente sera(ao) efetuado(s) apos a comprova^ao pela Contratada, de 
que se encontra regular com suas obrigaqoes para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentagao das Certidoes Negativas de Debito com as fazendas publicas Federal. Estadual e 
Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT.

17.3. Caso se faqa necessaria a retificaqao de fatura por culpa da contratada, o prazo tera sua 
contagem suspensa ate a data de reapresentaqao da fatura ao orgao, isenta de erros, dando-se. 
entao. prosseguimento a contagem.
17.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribuivel a 
contratada, aplicar-se-a o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensa^ao financeira, que sera o 
produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo numero de 
dias de atraso do mes correspondente, repetindo-se a operapao a cada mes de atraso.

17.5. Entende-se por atraso 0 periodo que exceder 0 previsto no subitem 18.1.

17.6. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atesta^ao, o produto 
fornecido nao estiver de acordo com as especificapoes apresentadas e aceitas.
17.7. O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou 
indeniza^oes devidas pela Contratada. nos termos deste Pregao.
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17.8. Caso seja constatado erro on irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu criterio, 
podera devolve-la para as devidas corregoes, on aceita-la com a justificativa da parte que 
considerar indevida.
17.9. Na hipotese de devoluqao, a Nota Fiscal sera considerada como nao apresentada, para fins 
de atendimento das condi^oes contratuais.
17.10.0 Contratante nao pagara, sem que tenha autorizado previa e fonnalmente, nenhum 
compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros sejam ou nao institutes 
financeiras.

18. DOTACAO ORNAMENT ARIA

18.1. As despesas decorrentes deste Pregao correrao por conta da dota^ao or^amentaria 
abaixo:
10.01. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

Programa: 04.122.120. Codigo Despesa: 44.90.52.00Ficha: 834Projeto: 2039

19. DISPOSICOES F1NAIS
19.1. O Munidpio de Dois Irmaos do Buriti/MS, responsavel pelo presente Pregao, reserva-se 
o direito de:

19.1.1. Revoga-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razoes de 
interesse publico decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando 
constatada ilegalidade no seu processamento, de oficio ou por provoca^ao de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93;
19.1.2. Alterar as condi^oes deste Edital, reabrindo o prazo para apresentagao de 
propostas, na forma da legistao, salvo quando a alteragao nao afetar a formulagao das 
ofertas;
19.1.3. Adiar o recebimento das propostas, divulgando mediante aviso publico a nova 
data.

19.2. O ato de homologa(;ao do procedimento nao confere o direito a contrata^ao.

19.3. Os casos omissos serao resolvidos pela Pregoeira com base na legislagao vigente.

19.4. As decisoes da Pregoeira serao consideradas definitivas somente apos homologa^ao do 
procedimento pelo Prefeito Municipal.
19.5. As normas que disciplinam este Pregao ser do sempre interpretadas em favor da 
ampliacdo da conwetitividade entre os interessados. desde que nao comprometam o interesse 
da Administra^ao e a seguran^a da contrata9ao.
19.6. Caso as certidoes ou qualquer outro documento que contiver anexado no processo 
estiver desatualizado. sendo possivel a verificagao na internet podera haver a atualizavao, 
vedada a inclusao de documentos que deveria constar originalmente na proposta, nos termos 
do art. 43, §3° da Lei Federal n° 8666/93.
19.7. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital. em se tratando de recursos 
administrativos, sera feita nela se excluindo a data de inicio e incluindo a do vencimento e, 
nao sendo computados para esse fun os feriados.

19.8. A pregoeira resolvera os casos omissos com base na legislagao vigente.
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19.9. As informagoes inerentes a este Pregao poderao ser obtidas pelos interessados junto ao 
Departamento de Compras e Licita^oes, com a Pregoeira on Equipe de Apoio, estando disponivel 
para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 12:00 boras, na sede municipal localizada 
na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti- MS. teletone (67) 3243- 
1117 e/ou no e-mail: licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.<iov.br.

19.10. Edital e sens Anexos poderao ser lidos e retirados somente por meio da Internet no site 
https://www.comprasnet.uov.br/ e no site: http:// www.doisirmaosdoburiti.ms.ROv.br.

19.11. Fica eleito o loro da Cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, para 
dirimir qualquer controversia resultante desta licitagao, com exclusao de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.

Dois Irmaos do Buriti-MS, 26 de agosto de 2021.

oLROSELY^CERDA MIYADI

Pregoeira
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA 

EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 117/2021

1. OBJETO:
1.1. Aquisigao de uma escavadeira hidraulica (proposta Convenio SICONV n° 902567/2020. 
Emenda Parlamentar, do Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento MAPA).

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. Justifica-se a aquisigao do maquinario, em razao do uso para implantaqao de infraestrutura 
(piscicultura) necessaria a diversifica^ao da base produtiva com a dinamiza^ao economica dos 
produtores rurais, bem como. o forlalecimento da gestao social e melhoria da qualidade de vida 
dos agricultores 1 ami bares com geragao de emprego e renda.
2.2. De igual importancia e sua utiliza9ao nos mais diversos servi^os em beneiieio da 
populaqao de nosso municipio em limpeza urbana, opera^oes de manuten9ao e conserva9ao de 
ruas, avenidas e estradas vicinais entre outras.

3. ESPECIFICACOES DOS BENS:
3.1. Especifica9oes dos itens necessarios, nos termos da Proposta anexa a Comunica9ao 
Interna, a seguir:

Valor totalQtdeUnidadeEspecifica<;aoItem

R$ 562.666,67Escavadeira Hidraulica UN

Especifica9ao: Escavadeira Hidraulica, rodagem sobre esteira: Nova de labrica; Motor turbo 
alimentado a diesel, com potencia minima de 95 HP; Peso operacional minimo de 13.000 kg; 
Cabine fechada com ar-condicionado; Transmissao automatizada com controle eletronico; 
Sistema hidraulico sensivel a carga; Capacidade da ca9amba no minimo 0,50 m3; Articula9ao 
frontal/comprimento da lan9a no minimo 4500 mm; Articula9ao frontal/comprimento do bra90 

minimo 2.400mm; sapatas da esteira de 600 mm; Assento ajustavel; Luzes de 
trabalho/opera9ao.___________________________
no

R$ 562.666,67VALOR TOTAL
4. DA ENTREGA:
4.1. O equipamento devera ser entregue no municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias da emissao da Autoriza9ao de Fornecimento e expedi9ao de nota de 
empenho, sendo efetuada diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela 
autoridade superior, contendo o numero de referencia do processo administrative e/ou 
respective contrato.
4.2. Treinamento de opera9ao por ocasiao da entrega tecnica do equipamento;
4.3. O objeto a ser fornecido devera atender aos preceitos regulamentares dos orgaos oficiais 
nacionais de transito nos aspectos relacionados a ilumina9ao, sinalizaqao e seguranqa 
(Conforme Codigo de Transito Brasileiro seu regulamento e resolu9oes);
4.4. A entrega tecnica devera ser realizada em local a ser indicado por este municipio, por conta 
da fornecedora, sem gerar onus para o comprador;
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4.5. Relativamente ao disposto no presente topico. aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couber, as disposiqoes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;

4.6. As despesas relativas a entrega do objeto. ocorrerao por conta exclusiva da contratada.

5. DO PAGAMENTO:
5.1.0 pagamento sera efetuado mediante credito em conta corrente devendo a licitante 
informal- o numero do banco, da agencia e conta bancarias, on atraves de banco credenciado, a 
criterio da Administrate no prazo de ate 30 (trinta) dias, do fornecimento, mediante a 
apresentaqao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das comprovai^oes de 
regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal, ainda 
comprova^ao de regularidade junto ao FGTS e a Justi^a do Trabalho, mediante a apresenta^ao 
de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

6. DA GARANTIA:
6.1. Devera ser ofertada garantia minima de 01 (um) ano contados da entrega do Equipamento.

7. ASSISTENCIA TECNICA:
7.1. Para efeitos de manutento do equipamento a vencedora da licita^ao antes da assinatura do 
contrato devera indicar o local para assistencia tecnica dentro do estado de Mato Grosso do Sul.

8. DAS ALTERACOES DESTE TERMO DE REFERENCIA:
8.1. Este Termo de Referencia podera sofrer alteraqoes ate a data de divulgagao ou publicaqao 
do instrumento convocatorio, a fun de fomecer corretamente os dados para a apresenta^ao da 
proposta comercial, bem como, para se adequar as condigoes estabelecidas pela legislagao 
vigente.
9. DA APROVACAO:
9.1. Aprovo o presente termo de referencia dando-lhe forga de projeto basico para que possa 
produzir os desejados efeitos externos.

Dois Irmaos do Buriti-MS, 26 de agosto de 2021.

JOSE DOS SANTOS MENEZES
Secretario Municipal de Desenvolvimento Rural
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ANEXO II
FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

CNPJ/MF:FORNECEDOR

OBJETO: Aquisi^ao de uma escavadeira hidraulica (proposta Convenio SICONV n° 
902567/2020. Emenda Parlamentar, do Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento 
MAPA)

Especifica^ao/IMarca Valor totalUnidadeProdutoItem
Escavadeira Hidraulica UNI

Especifica^ao: Escavadeira Hidraulica, rodagem sobre esteira; Nova de tabrica; Motor turbo
alimentado a diesel, com potencia minima de 95 HP; Peso operacional minimo de 13.000 kg; 
Cabine fechada com ar-condicionado; Transmissao automatizada com controle eletronico; 
Sistema hidraulico sensivel a carga; Capacidade da cagamba no minimo 0,50 m3; Articula^ao 
frontal/comprimento da lan^a no minimo 4500 mm; Articula^ao frontal/comprimento do brago 

minimo 2.400mm; sapatas da esteira de 600 mm; Assento ajustavel; Fuzes de 
trabalho/opera9ao._______________________________
no

-TOTAL GERAL DA PROPOSTA:
- PRAZO DE ENTREGA:
- LOCAL E DATA:
-TELEFONE: CC:AG:BANCO:

CARIMBO DO CNPJ/MF E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.... /2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 117/2021 
PREGAO ELETRONICO N° 003/2021

O MUNICfPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS, pessoa juridica de direito publico 
interno, com sede na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n.01 - Centro, nesta cidade. inscrito no 
C.N.P.J. sob o N°.79215-000. neste ato representado pelo Prefeito Municipal. Wlademir de 
Souza Volk, brasileiro, empresario, casado, portador do RG n°. 001053159 SSP/MS e CPF n°. 
836.177.101-82, residente e domiciliado na Rua Campo Grande, S/N. Centro, Dois Irmaos do 
Buriti/MS. denominada Contratantedoravante empresa

, inscrita no CNPJ/MF 
estabelecimento

ae

sob n.° nacomo
cidade

, doravante denominada Contratado, representada neste
____________ , brasileiro, portador da carteira de
________ , emitida pela SSP/

.______________ , pactuam o presente Contrato, cuja celebra^'ao foi autorizada pelo
despacho de homologa^ao do processo de Pregao Eletronicon0 003/2021. e nos termos da Lei 
Federal n° 8.666/93 em sua atual redagao, atendidas as clausulas e condi^oes que se enunciam 
a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

na

ato por ____________
identidade tipo RG n.° , e do CPF n.°

1.1. Aquisigao de uma eseavadeira hidraulica (proposta Convenio S1CONV n° 902567/2020. 
Emenda Parlamentar. do Ministerio da Agricultura Pecuaria e Abastecimento MAPA).

2. CLAUSULA SEGUNDA- DA EXECUCAO:
2.1. O objeto deste contrato sera administrado por execugao direta, entrega imediata.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRE^O E CONDICOES DE PAGAMENTO:

3.1. Da-se a este contrato o valor global de R$ (
3.2. O(s) pagamento(s) devido(s) a Contratada em decorrencia do fornecimento do objeto desta 
licita^ao sera(ao) efetuado(s) em conta corrente. no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da 
data do efetivo recebimento do bem. conforme dispoe o art. 40. Inciso XIV, alinea "a" da Lei 
Federal n° 8.666/93, e mediante a apresenta^ao de faturas ou notas fiscais devidamente 
atestadas e vistadas por funcionarios deste Munidpio.
3.3. O(s) pagamento(s) somente sera(ao) efetuado(s) apos a comprovat^ao, pelo Contratado, de 
que se encontra regular com suas obriga^des para com o sistema de seguridade social, mediante 
a apresenta9ao das Certidoes Negativas de Debito com as fazendas publicas Federal. Estadual e 
Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT.

3.4. O criterio de reajuste dos pregos contratados sera com base no Inciso XI do Art. 40, da Lei 
Federal N°. 8.666/93. em sua atual reda^ao, e no mesmo percentual e data dos reajustes 
determinados pelo orgao competente do Governo Federal, ou da varia^ao efetiva do custo da 
prodi^ao e pre^os atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de pre90s, ou ainda 
na varia9ao mensal do IPCA (IBGE).

.)•
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3.5. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato on fato atribui'vel ao 
Contratado, aplicar-se-a o indice IPCA (IBGE), a ti'tulo de compensaqao financeira, que sera o 
produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo numero de 
dias de atraso do mes correspondente, repetindo-se a operaqao a cada mes de atraso.
3.6. O pre^o contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes 
da incidencia de quaisquer tributes, contributes on obrigaqoes decorrentes da legislaqao 
trabalhista, fiscal e previdenciaria a que sujeito.
3.7. Caso se faqa necessaria a retificaqao de fatura por culpa do Contratado, o prazo tera sua 
contagem suspensa ate a data de reapresentaqao da fatura ao orgao, isenta de erros, dando-se, 
entao, prosseguimento a contagem.
3.8. Nao serao quitadas as notas fiscais apresentadas sem a Autoriza^ao de Fornecimento.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:
4.1.0 prazo de vigencia do presente Contrato sera de ate 06 (seis) meses, podendo ser 
prorrogado no interesse da Administrate e nos termos do art. 57 da Lei Federal n° 8666/93.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DESPESA:
5.1. As despesas decorrentes deste contrato correrao por conta da dotaqao orqamentaria abaixo. 
utilizando-se de recursos financeiros proprios do Municipio:

Orgao: 10.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
Unidade: 10.01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 
Fun<?ao: 04.122.120 - Promo^ao e Apoio ao Desenvolvimento da Gestao Publica 

Projeto/Atividade: 2.039 manuten^des da Secretaria Municipal de desenvolvimento rural 
Natureza de despesa: 44.90.52.00 -Equipamento E Material Permanente

6. CLAUSULA SEXTA-DA FISCALIZACAO:

6.1. Cabe ao Contratante, a seu criterio e atraves da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizaqao de todas as fases de cumprimento do 
presente contrato, e, o Contratado declara aceitar, integralmente, todos os metodos e processes 
de inspeqao. verificaqao e controle a serem adotados pclo Contratante.

7. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQOES DO CONTRATADO:
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagoes constantes no Edital, sens anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente sens os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execugao do objeto.
7.2. Apos Autorizagao de Fornecimento, a empresa vencedora devera efetuar a entrega no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias apos o pedido, sem custo adicional, sendo de total 
responsabilidade da Licitante Vencedora a entrega. Caso a entrega nao for realizada no prazo 
referido, a CONTRATADA estara sujeita as sangoes previstas neste Edital e em Lei.

7.3. Substituir, reparar on corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referencia, o objeto com avarias ou defeitos;
7.4. Comunicar a Contratante. no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras que antecede a 
data da entrega. os motives que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto. com a devida 
comprovagao;
7.5. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes 
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na contratagao;
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7.6. Informal- nome, CNPJ, inscri^ao estadual e endere90 complete do responsavel pela 
garantia, caso seja prestada por terceiros, que, quando exigido no Anexo I, devera ser 
obrigatoriamente, ser prestada no local indicado.
8. CLAUSULA NONA -DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

8.1. Constituem obriga^oes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condi^oes estabelecidas no Edital e sens anexos;

8.1.2. Veriticar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especifica9oes constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceita9ao e recebimento definitivo;
8.1.3. Comunicar a Contratada por escrito, sobre imperfei9oes, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou 
corrigido;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga9oes da Contratada, atraves 
de comissao/servidor especialmente designado;
8.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e sens anexos;

8.2. A administra9ao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados a execu9ao do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.
9. CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO:
9.1.0 equipamento devera ser entregue no municipio de Dois Irmaos do Buriti no prazo 
maximo de 180 (cento e oitenta dias) da assinatura do contrato e expedi9ao de nota de 
empenho, sendo efetuada diretamente a empresa contratada, devidamente autorizada pela 
autoridade superior, contendo o numero de referencia do processo administrative e/ou 
respective contrato.
9.2. Na data da entrega devera ser realizado treinamento de opera9ao por ocasiao da entrega 
tecnica do equipamento;
9.3. O objeto a ser fornecido devera atender aos preceitos regulamentares dos orgaos oficiais 
nacionais de transito nos aspectos relacionados a ilumina9ao, sinaliza9ao e seguran9a 
(Conforme Codigo de Transito Brasileiro sen regulamento e resolu9oes);
9.4. A entrega tecnica devera ser realizada em local a ser indicado por este municipio, por conta 
da fornecedora, sem gerar onus para o comprador
9.5. As despesas relativas a entrega do objeto, correrao por conta exclusiva da contratada.

9.6. O recebimento do Equipamento se efetivara, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 
8.666/93, mediante recibo, nos seguintes termos:
9.7. Se a qualquer tempo durante a sua utilizaQao normal, vier a se constatar fatos 
supervenientes que os tornem incompativeis com as especifica9oes, proceder-se-a a imediata 
substitui9ao do mesmo, contados da comunica9ao da irregularidade pelo Orgao.
9.8. Serao recusados o objeto que nao atender as especifica9oes constantes neste Contrato e que 
nao estejam adequados para uso, devendo a Contratada proceder a substitui9ao na forma dos §§ 
1° e 2° desta clausula, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados da comunica9ao.

9.9. Especificar na Nota Fiscal: pre90 unitario, inclusive os centavos, incluidas todas as taxas. 
impostos, frete, e demais despesas.
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9.10. Devem-se fazer acompanhar a Nota Fiscal/Fatura discriminativa para a efetivagao de sua 
entrega.
9.11. Relativamente ao disposto na presente clausula, aplicam-se, subsidiariamente, as 
disposi^des da Lei Federal n.°8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS:

10.1. Alem daquelas determinadas por leis. decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais. a CONTRATADA estara sujeita as san^oes definidas nesta Clausula.

10.2. Sem prejulzo das sangoes cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela 
inexecu^ao total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante podera, garantida a previa 
e ampla defesa. aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato.

10.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a CONTRATADA se 
sujeitar a Declarayao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra^ao Publica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni^ao ou ate que seja promovida a 
reabilita^ao pcrante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administrate pelos prejufzos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da santo aplicada com base na legislate vigente.
10.4. A santo denominada "'Advertencia" so tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de 
faltas leves. assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos significativos ao objeto da 
contratato, cabivel somente ate a segunda aplica^ao (reincidencia) para a mesma infra^ao, caso nao 
se verifique a adequa^ao da conduta por parte da CONTRATADA, apos o que deverao ser aplicadas 
san^oes de grau mais significative.

10.5. Sao exemplos de infra to admini strati va penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 del 993. 
da Lei n° 10.520 de 2002. dos Decretos Municipals n° 183 de 2009 e 042 de 2021 (Pregao 
Presencial e Eletronico. respectivamente):

a) Inexecuto total ou parcial docontrato;

b) Apresentagao de documentagaofalsa:
c) Comportamentoinidoneo;

d) Fraudefiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou noContrato.

10.6. As san^des serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa 
ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infra to cometida e prejuizos causados a 
administrate ou a terceiros.
10.7. Para efeito de aplica^ao de multas, as inffaQdes sao atribuidos graus. com percentuais de 
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principals situates previstas, nao 
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

MultaGrauDescrito da InfratoItem
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutive como por 
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposito 
complementar; por oeorrencia. _______________________
Recusar-se a executar as determinates feitas pela 
FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por oeorrencia;_____
Suspender ou interromper, salvo por motivo de for^a maior ou 
caso fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por 
unidade de atendimento;

0,4% por dia2

1.6% por dia42

3,2% por dia53
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MultaGrauDescri^ao da Infra^aoItem
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dole de seus 
agentes; por ocorrencia._________________________________
Permitir situa^ao que crie a possibilidade ou cause danos fisico, 
lesao corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

3,2% por dia54

4,0% por dia65

10%10lnexecii9ao total do contrato;6
Para os itens a seguir, deixar de:________________________________

Manter a documenta^ao de habilita^ao atualizada; por item, por 
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos. observados os limites 
minimos estabelecidos por este Contrato; por item, por 
ocorrencia.

0,2% por dia17

0,2% por dia28

0,4% por dia2Ressarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e seus 
anexos, mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apos 
reincidencia formalmente notificada pela FISCALIZAQAO; por
ocorrencia._______________________________ ____________
Cumprir determina^ao formal ou instruyao complementar da 
FISCALIZAC^AO. por ocorrencia;

9

0.8% por dia310

0.8% por dia311

* Incide sobre a parteinadimpUda.
10.8. As samboes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, lacultada a defesa 
previa do interessado. no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

10.9. Apos 30 (trinta) dias da falta de execu9ao do objeto, sera considerada inexecu^ao total do 
contrato. o que ensejara a rescisao contratual.
10.10. As san^'oes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em lei.

10.11. As san^oes previstas nao poderao ser relevadas, salvo Hear comprovada a ocorrencia de 
situates que se enquadrem no conceito jurldico de forqa maior ou casos tortuitos, devidos e 
formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade competente. 
conforme prejuizo auferido.
10.12. A autoridade competente, na aplica^ao das san^oes, levara em considerate a gravidade 
da conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a 
Administrate, observado o principio da proporcionalidade.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DA RESCISAO:

11.1. A rescisao do Contrato podera ser:
11.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administrate, nos casos 
enumerados nos incises I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

11.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitato, 
desde que haja conveniencia para a Administrate.
11.1.3. judicial, nos termos da legislate.

11.2. O Contratado reconhece os direitos da Administrate caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93.
11.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizato escrita e 
fundamentada da autoridade competente.
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11.4. Fica o presente contrato, para todos os efeitos de Direito vinculado ao Edital do Pregao 
Eletronico n°. 003/2021.
11.5. Aos casos omissos neste instrumento, por ocasiao da execugao do objeto, sera aplicavel a 
Legislate pertinente a especie, nos termos do inciso XII do Art. 55 da Lei n°. 8.666/93, em sua 
atual redagao.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERA^OES:
12.1. O presente Contrato podera ser alterado nos casos previstos na legisla^ao pertinente, para 
ajuste de condigoes supervenientes que impliquem em modificagoes.
PARAGRAFO UNICO: Qualquer altera^ao nas condigoes ora estipuladas neste Contrato 
devera ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das 
partes.
13. CLAUSULA DECIMA QUART A - DA PUBLICAQAO DO CONTRATO:

13.1. Dentro do prazo regulamentar. o Contratante providenciara a publicagao em resumo do 
presente contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FORO:
14.1.0 foro do presente contrato sera o da Comarca de Dois Irmaos do Buriti, excluido 
qualquer outro.
14.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o presente termo, com 02 
(dois) copias de igual teor.

deDois Irmaos do Buriti-MS,__ de

WLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE

CONTRATADA
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REAVISO DE EDITAL DE LICITACAO
PREGAO ELETRONICO N° 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 117/2021

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, por intermedio de sua Pregoeira 
Oficial, torna publico, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta na 
modalidade de Pregao Eletronica. nos termos da legislaqao pertinente:

OBJETO: Aquisi^ao de uma escavadeira hidraulica (proposta Convenio SICONV 
n° 902567/2020. Emenda Parlamentar, do Ministerio da Agricultura Pecuaria e 
Abastecimento MAPA).

TIPO: MENOR PRE^O 
CRITERIO: ITEM
DATA DE ABERTURA: 14 de setembro de 2021 
HORA DA ABERTURA: as OQhOOmin. (BR)

RETIRADA DO EDITAL:
Edital e sens Anexos poderao ser lidos e retirados somente por meio da Internet no site 
httns://\vww.comprasnet^ov.br/ e no site: doisirmaosdoburiti.ms.nov.br/.

Dois Irmaos do Buriti - MS. 26 de agosto de 2021.

di
ROSELY LACEEjDA MIYADI 

PREGOEIRA
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