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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENC1AL N° 40/2021

ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

OBJETO: REGISTRO DE PRE^OS VISANDO AQUISICAO FUTURA DE 
RECARGAS E BOTIJOES VAZIOS DE GAS GLP (13KG) PARA ATENDER AS 
DIVERSAS SECRET ARIAS DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI -
MS.

DATA DA ABERTURA: 07 DE DEZEMBRO DE 2021 as 08:00 h.

PREAMBULO:
1. DAREGENCIA
2. DO OBJETO
3. DAS CONDigOES DE PARTICIPAgAO
4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
6. DA PROPOSTA
7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAgAO DAS PROPOSTAS
8. DA HABILITAgAO E SEU JULGAMENTO
9. DO RECURSO E DA IMPUGNACAO
10. DA ATA DE REGISTRO DE PRE^OS
11. DO ACEITE E RECEBIMENTO
12. DA CONTRATAgAO
13. DO PREgO E REVISAO
14. DOPAGAMENTO
15. DA DOTAgAO ORgAMENTARIA
16. DAS DISPOSigOES FINAIS

ANEXOS:
Anexo I - Termo de Referenda - EspecificaQoes;
Anexo II - Formulario Padronizado de Proposta;
Anexo III - Declara9ao de Habilita^ao;
Anexo IV - Declara^o de Fatos Supervenientes Impeditivos;
Anexo V - Declara9ao nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui9ao

Federal;
• Anexo VI - Minuta da Ata de Registro de Pre90s;
• Anexo VII - Minuta do Contrato;
• Anexo VIII 
Eempresa de Pequeno Porte;
• Anexo IX - Modelo de Termo de Credenciamento;

Modelo Declara9ao de Enquadramento como Microempresa ou
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 
ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS, por meio da Comissao de 
Licita^ao denominada Pregao, composto pela Pregoeira Rosely Lacerda Miyadi e pela 
equipe de apoio composta por Hanatiel Moura dos Santos e Luciano Moraes Coelho, 
designados pela portaria n° 118/2021 de 07 de Maio de 2021, publicado no Diario Oficial 
Eletronico de Dois Irmaos do Buriti/MS no dia 14 de Maio de 2021, ediqao 0551/2021, 
torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licita9ao na modalidade 
PREGAO PRESENCIAL, tipo menor pre^o por item, conforme descrito neste Edital e seus 

Anexos.

A sessao de processamento do Pregao acontecera na sala de reunioes do Munidpio de Dois 
Irmaos do Buriti/MS, situada na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, no dia 07 de 
Dezembro de 2021, as 08:00 boras, na cidade de Dois Irmaos do Buriti/MS.

Sendo tambem regido pelas Leis - 8.666/93 e alteraqoes. Lei Federal n° 10.520/02, Lei 
Complementar n° 123/2006 Lei Municipal n° 721/2009 e demais disposiqoes contidas 

neste Edital e seus Anexos.

1. DA REGENCIA LEGAL
1.1 Lei Federal n° 8.666/93 e alteraqoes;
1.2 Lei Federal n° 10.520/02;
1.3 Lei Federal n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;
1.4 Lei Complementar n° 123/06
1.5 Decreto Municipal n° 183/2009;
1.6 Decreto Municipal n° 184/2009;
1.7 Resolu96es do TCE/MS;
1.8 Demais disposi9oes contidas neste Edital.

2. DO OBJETO DA LICITACAO __________________
2.1. Constitui objeto do presente Processo licitatorio na modalidade pregao presencial, o
REGISTRO DE PRE^OS VISANDO AQUISICAO FUTURA DE RECARGAS E 
BOTIJOES VAZIOS DE GAS GLP (13KG) PARA ATENDER AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS.

2.2. O Registro de Pre90s sera formalizado por intermedio da Ata de Registro de Pre90S, 
na forma do Anexo VI, nas conduces previstas neste edital.
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2.3. A quantidade constante do Anexo I e para efeito de registro por unidade de pre^o.

Os pre90S registrados neste procedimento terao validade de 12 (doze) meses, a 
partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preqos vedada a prorrogaqao da mesma.
2.4.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar da presente licita9ao pessoas legalmente autorizadas a atuarem 
ramo pertinente ao objeto desta licita9ao e que apresentarem a documenta9ao solicitada no 
local, dia e horario informados no preambulo deste Edital e sens anexos;

no

Detenha atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregao. 
3.2.1. Atenda os requisites e exigencias constantes deste Edital e seus anexos;
3.2.

Nao poderao concorrer neste Pregao:
3.3.1. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constitui9ao;
3.3.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licita9ao realizada pelo Municipio de 

Dois Irmaos do Buriti - MS.
3.3.3. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos da puniqao;
3.3.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por 
servidor ou dirigente de orgao da entidade contratante ou responsavel pela licita9ao, nos 

termos do art. 9°, Inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93;

3.3.

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

4.1.1. No caso de diretor, socio ou proprietario da empresa licitante que comparecer 
local, devera comprovar a representatividade por meio da apresenta9ao: de ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, do documento de elei9ao de seus administradores, devidamente 
registrados na Junta Comercial ou no cartorio de pessoas juridicas, conforme o caso (copia 
autenticada na forma do subitem 8.4), caso em que a Pregoeira podera autenticar a partir 

do original, no momento do credenciamento.

ao

4.1.2. Tratando-se de procurador devera apresentar instrumento publico ou particular de 
procura9ao, com firma reconhecida em cartorio, com poderes expresses para lormular 
ofertas e lances de pre90s e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem 
acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

nome

Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.4.2.
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4.3. No momento do credenciamento devera ser apresentada Declara^ao de Habilita^ao 
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, 
dando ciencia de que cumprem plenamente os requisitos da habilita^ao, podendo o 
credenciado ou representante preencher a declaragao no momento da abertura da sessao.

A empresa licitante somente podera se pronunciar por meio de sen representante 
credenciado e ficara obrigada pelas declara9oes e manifestagoes do mesmo.
4.4.

O representante legal da licitante que nao se credenciar perante a Pregoeira e 
Equipe de Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficara impedido 
de participar das fases de lances verbais, de negocia^ao de pre^os, de declarar a intengao 
de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reuniao de abertura dos 
envelopes Proposta ou Documentagao relativa a este Pregao, caso em que sera mantido o 
sen pre90 apresentado na proposta escrita, para eleito de ordena9ao das propostas e 

apura9ao do menor pre90.

As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar n° 123/06 e devido a necessidade de identifica9ao pela Pregoeira, deverao 
credenciar-se acrescidas das expressoes ‘'ME” ou "EPP” a sua firma ou denomina9ao e 
Comprovarem a condigao de optante pelo simples nacional atraves de certificado emitido

eletronico:
http://www8.receita.fazenda.uov.br/simplesnacional/aDlicacoes.aspx?id=21, a ser expedido

data nao superior a 30 (trinta) dias ou atraves de Certidao Simplificada da Junta 
Comercial da sede da licitante, comprovando a condi9ao de Micro Empresa ou Empresa de 

Pequeno Porte;
4.6.1. O descumprimento do disposto acima, sem prejulzo das san9oes cabiveis, 
caracterizara renuncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos beneticios da 

Lei Complementar n° 123/06 aplicaveis ao presente certame;

4.5.

4.6.

enderegopelo

em

A nao apresenta9ao ou a nao incorpora9ao do documento de credenciamento nao 
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manilestar-se e responder pela 

mesma.

4.7.

Caso o proponente nao comparega, mas envie toda a documenta9ao necessaria
com a primeira proposta apresentada

4.8.
dentro do prazo estipulado, participara do Pregao 
quando do inicio dos trabalhos, devendo estar ciente que estara renunciando a fase de
lance, de negociagao e a interpos^ao de recursos.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1. - Ate o dia, horario e local fixado no preambulo deste Edital, a licitante devera 
apresentar a Equipe de Apoio, juntamente com a Declaragao de Uabilita9ao (conforme 
Anexo II), a proposta escrita e a documenta9ao, em envelopes separados, fechados e
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rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 
alem da razao social do licitante, se os mesmos nao forem timbrados, os seguintes dizeres:

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 

ENVELOPE 01 
PROPOSTA

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 

ENVELOPE 02
documentacao

6. DA PROPOSTA DE PRE^OS
6.1. As propostas comerciais deverao ser preenchidas, em uma via. com suas paginas 
rubricadas e a ultima assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, 
acrescimos, borroes, rasuras, ressalvas. entrelinhas on omissoes, sob pena de 
desclassifica^ao, salvo se, inequivocamente. tais falhas nao acarretarem lesoes a direito dos 
demais licitantes, prejuizo a Administrate ou nao impedirem a exata compreensao de seu 
eonteudo, observado o modelo constante do Anexo II. deste edital.
6.1.1 A proposta devera ser entregue impressa devendo center (Razao Social, numero do 
CNPJ, endereqo. e meios de comunicato a distancia da licitante) e em arquivo 
disponibilizado pelo Dois Irmaos do Buritide Licitagao do Municipio de Dois Irmaos do 
Buriti-MS, para preenchimento das propostas, em midia eletronica (pen-drive);
6.1.2 A ultima folha devera estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante.
6.1.3 Deve indicar o prazo da entrega do objeto, nao superior a 24 (vinte e quatro) boras, 
apos a emissao da Autoriza^ao de Fomecimento.
6.1.4 Deve informal- o prazo de validade da proposta, que nao podera ser interior a 60 
(sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta.

A apresentato da proposta implicara plena aceitato, por parte da licitante, das 

condiqoes estabelecidas neste edital.
E de inteira responsabilidade da proponente o preqo e demais condigoes

6.2

6.3
apresentadas.

Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.3 e 6.1.4, nao estejam indicados na 
proposta, os mesmos serao considerados como aceitos pela licitante para efeito de
6.4

julgamento.
Nao se admitira proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou 

que apresentar pre90s unitarios inexequiveis, simbolicos, irrisorios ou de valor zero, 
incompativeis com os pre90s de insumos e salaries de mercado acrescido dos respectivos

6.5

encargos.
6.6 As Propostas de Pre90S deverao contemplar a totalidade dos quantitativos fixados 

para cada item constante do Anexo I deste edital.
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7. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAgAO DAS PROPOST AS_________________
No dia, bora e local designado no preambulo deste Edital, sera aberta sessao 

publica para processamento do Pregao, iniciando-se com o credenciamento dos 
interessados em participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas 

e documenta9ao de habilita9ao.

7.1

A Pregoeira procedera a abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta de Pre90s 
Escritas ordenando-as em ordem crescente de pre90S e, em seguida. fara uma analise 
previa dos pre90S, observando a exatidao das opera9oes aritmeticas que conduziram ao 
pre90 total, procedendo-se as corre9oes de eventuals erros, tomando como corretos e 
adotando como criterio de aceitabilidade o "menor pre90 por item \

7.2

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

aquelas que atenderem plenamente a esses requisites.

7.3

Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira selecionara as 

propostas para fase de lances, observando os seguintes criterios:
a)Classificara a licitante autora da proposta de menor pre90 por item e todas aquelas 
apresentadas com pre90s sucessivos e inferiores em ate 10% (dez por cento), em rela9ao ao 
menor pre90 ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das 

licitantes participem da etapa de lances verbais.

7.4

b)Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condi9ao definida na alinea anterior, 
serao selecionadas as propostas que apresentarem os menores pre90S, ate o maximo de 03 
(tres), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os pre90s olertados.

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

7.4.1 No caso de empate nos pre90s, serao admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do numero de licitantes.

A Pregoeira convocara as licitantes selecionadas contorme item 7.4 para a 
apresenta9ao de lances verbais, de forma sucessiva, de valores dislintos e decrescentes, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior pre90, seguindo-se das demais em ordem 

decrescente de valor.

7.5

A Pregoeira, antes da etapa de lances, podera estabelecer o intervalo mmimo entre 

os lances, para agilizar a sessao.
7.6
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Na fase de lances verbals sera permitido o uso de celulares pelos representantes 
para eventuais consultas telefonicas, os quais disporao ate o maximo de 03 (tres) minutes, 
por consulta.

7.7

Em observancia a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na presente licitaQao 
sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de aquisi^ao para as 
microempresas e empresas de pequeno porte.
7.8.1 Entende-se por empate aquelas situates em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superior ate 5% (cinco por cento) a 
proposta mais bem classificada.

7.8

Ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
7.9.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera 
convocada para apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do 
certame, no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena 

de preclusao.
7.9.2 Nao ocorrendo o registro de pre90s na forma do subitem 7.9.1 deste Edital, serao 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 7.8.1 
deste Edital, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito (inciso II do art. 
45 da Lei Complementar Federal n°l23/2006).
7.9.3 Na hipotese do nao registro de pre90s na forma do subitem 7.9 deste Edital, o 
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame 
(§1° do art. 45 da Lei Complementar Federal n°l 23/2006).
7.9.4 O disposto neste subitem somente se aplicara quando a melhor oterta inicial nao 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§2° do art. 45 da 
Lei Complementar Federal n°l23/2006).

7.9

A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira,7.10
implicara a exclusao da licitante da etapa de lances verbais e a manuten9ao do ultimo pre90 
apresentado pela licitante, para efeito de ordena9ao das propostas.

Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante7.11
desistente as penalidades previstas neste Edital.

Nao havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, sera7.12
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de 

MENOR PRECO POR ITEM.

8. DA HABILITACAO E SEU JULGAMENTO
Para habilita9ao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora 

da melhor oferta, devera comprovar, mediante apresenta9ao no ENVELOPE n.° 02, os
8.1
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documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de 
preferencia, na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferencia e 

exame correspondentes:
8.1.1 Documenta^ao relativa a HABILITACAO JURIDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas altera^oes ou a 
respectiva consolidate, se houverem, devidamente registrado na junta comercial, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por a^oes, acompanhado de 
documento de elei^ao de seus administradores; ou ainda
cjlnscrito do ato constitutivo registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas 
Juridicas, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de eleito da diretoria em 

exercicio.
d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa juridica como socia junta-se para a 

habilitato o CNPJ da respectiva empresa.
e) Decreto de autorizato e ato de registro ou autoriza^ao para funcionamento expedido 
pelo orgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.
Obs: os documentos elencados no subitem acima poderao ser dispensados caso 
tenham sido apresentados na fase de credenciamento.

8.1.2 Documentato relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:
a) Prova de inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da Fazenda 

(CNPJ/MF);
b) Prova de inscrito no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto 

licitado;
c) Certidao Negativa Conjunta abrangendo as Contribuites Sociais - INSS, bem 
Debitos relatives aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pelo Ministerio 
da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil), 
conforme Portaria MF n°358 de 05.09.2014, alterada pela Portaria MF n°443 de 

17.10.2014;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Estadual (Certidao Negativa de Debitos 
Gerais, compreendendo todos os tributos de competencia do Estado), emitida pelo orgao 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei.
e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (Certidao Negativa de Debitos 
Gerais, compreendendo todos os tributos de competencia do Municipio), emitida pelo 
orgao competente, da localidade de domicilio ou 
Lei.
f) Certificado de Regularidade de Situa9ao CRS, perante o Pundo de Garantia do Tempo 

de Servi^o / FGTS;
g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 12.440 

de 07.07.2011.

como

sede da empresa licitante, na forma da
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8.1.3 OUALIFICACAO TECNICA

a) Prova de registro ou inscr^ao na ANP (Agenda Nacional do Petroleo) para 

comercializa9ao dos GPPs;
b) Certificado de Vistoria Corpo de Bombeiro em, em plena validade;
c) Alvara de Localiza9ao e Funcionamento, que conste a atividade de venda de gas 

liquefeito de petroleo.

814 OUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jun'dica;
8.1.5 Declara9ao, observadas penalidades cabiveis, de superveniencia de tatos 
impeditivos da habilita9ao, conforme Anexo IV deste Edital.
8.1.6 Declara9ao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi9ao de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do Inciso XXXIII do artigo 7° da Constitute Federal (na 

forma do Anexo V deste Edital).

Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por orgao 
publico, deverao estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que nao 
conste expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ao validos por 60 (sessenta) 
dias contados da data de sua emissao.

8.2

Sob pena de inabilita9ao, todos os documentos apresentados para habilita9ao8.3
deverao estar:
a) em nome da licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ e com o endere9o 

respective;
b) se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, torem emitidos 

somente em nome da matriz.

Os documentos exigidos neste Pregao poderao ser apresentados em original, por 
qualquer processo de copia, autenticado por cartorio competente ou pela Pregoeira, ou 

publica9ao em orgao da imprensa oficial.
8.4.1 Os documentos de habilita9ao poderao ser autenticados pela Pregoeira ou pela 
Equipe de Apoio a partir do original das 07 as 12 boras do ultimo dia util que anteceder a 
data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documenta9ao;

8.4

8.4.2 Serao aceitas somente copias legfveis;

8.4.3 Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
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8.4.4 A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver duvida e julgar necessario.

Com rela9ao a documenta9ao de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa 
ou empresa de pequeno porte, a mesma devera apresentar todos os documentos exigidos 
neste Edital, mesmo que apresente alguma restri9ao (art. 43 da Lei Complementar Federal 
n°123/2006).
8.5.1 Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e 
havendo alguma restri9ao na comprova9ao da regularidade fiscal, ser-lhe-a assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias uteis, com termo inicial a partir da publica9ao do aviso de 
resultado, prorrogaveis por igual penodo, a criterio da Administraqao Publica, atraves da 
Pregoeira, para a regulariza9ao da documenta9ao, pagamento ou parcelamento do debito, e 
emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (§ 1° 
do art. 43 da Lei Complementar Federal n°l23/2006).

8.5

8.5.2 A nao regulariza9ao da documenta9ao, no prazo concedido, implicara decadencia 
do direito a contrata9ao, sem prejuizo das sanqoes previstas 
8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado a Administraqao convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classifica9ao, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitaqao (§ 2° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°l 23/2006).

no art. 81 da Lei Federal n°

8.6 Apos examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilita9ao das 
licitantes, mediante confronto com as condi9oes deste Edital, serao desqualificados e nao 
aceitos aqueles que nao atenderem as exigencias aqui estabelecidas.

8.7 Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira podera fixar-lhes o prazo de 
08 (oito) dias uteis para a apresenta9ao de novos documentos escoimados das causas 

referidas no ato inabilitatorio.
8.7.1 Serao exigidos para reapresenta9ao apenas os documentos desqualificados e nao 

aceitos;

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

9. DO RECURSO E DA IMPUGNACAO _______________________
Qualquer interessado podera, ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para 

abertura da sessao de processamento do Pregao, solicitar esclarecimentos, providencias ou 
impugnar o presente Edital, sob pena de decadencia de faze-lo administrativamente.
9.1.1 No caso de impugna9ao a peti9ao devera ser protocolizada no Protocolo Geral do 
Municipio contendo os documentos necessaries para a perfeita identificaqao da 
impugnante, bem como de documentos onde seja possivel a verifica9ao da capacidade de 
representa9ao do signatario, sob pena de nao conhecimento.

9.1
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A peti9ao devera ser dirigida a Pregoeira, devendo o mesmo decidir no prazo de 24 
(vinte e quatro) boras, ou conforme a complexidade podera submete-la a Procuradoria 

Juridica para analise e parecer;
9.2.1 Nao sendo possivel a decisao administrativa pertinente antes da data fixada para a 
realizaqao deste Pregao, devera o impugnante participar normalmente do certame ate que 

haja o merito relative a impugnaqao.

9.2

Acolhida a impugnaqao ao ato convocatorio, ou nao sendo possivel a decisao 
administrativa pertinente antes da data fixada para a realizaqao deste Pregao, sera 
designada nova data para realiza^ao do certame, com a devida publicidade. inclusive das 

altera9oes, se houverem.

9.3

9.4 A manifestaqao da intenqao de interpor recurso, pleiteada pela licitante devera ser 
feita a Pregoeira imediatamente apos a declara9ao do (s) vencedor (es).

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

aceita9ao ou nao.

9.5

A falta de manifesta9ao imediata e motivada da intenqao de interpor recurso pela 
licitante, implicara na decadencia desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto a 

(s) licitante (s) vencedora (s).

9.6

Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (tres) dias uteis para a 
apresenta9ao das razoes recursais escritas, dirigidas a Pregoeira, que devera ser 
protocolizada no Protocolo Geral do Municipio contendo os documentos necessarios para a 
perfeita identifica9ao da recorrente, e estara disponivel as demais licitantes classificadas, 
para impugna-lo ou nao, apresentando suas contrarrazoes em ate 03 (tres) dias uteis, 
contados do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em 

cartorio dos autos do Pregao.

9.7

As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarao intimadas a faze-lo 

desde a reuniao de realizaqao deste Pregao.
9.8

Uma vez tempestivo, a Pregoeira recebera o recurso, declarando o sen efeito 
suspensivo, e encaminhara a Procuradoria Juridica para analise e parecer, sendo a decisao 
proferida pela autoridade competente responsavel pela homologaqao da licitaqao.

9.9

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

10. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
10.1 Homologada a licitaqao ao preqo do primeiro colocado poderao ainda ser 
registrados tantos fornecedores quantos necessarios para que em funqao das propostas 
apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item.
10.1.1 A conflrmaqao de adesao ao primeiro menor preqo sera consignada em ata da 

sessao da lieita^ao

10.2 A Pregoeira convocara formalmente as prestadoras, com antecedencia minima de 
03 dias uteis, informando o local, dia e bora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro 

de Preqos.

10.2.1 O prazo acima citado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, 
durante o sen transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que 
motivo justificado e aceito pela Comissao de Licitaqao.

ocorra

Colhidas as assinaturas, o Setor de Licitaqoes e Compras providenciara a imediata 

publicaqao da Ata no Diario Oficial do Municipio.
10.3

10.4 As empresas com pregos registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata 
de Registro de Pregos, apos a respectiva assinatura da Ata.

10.5 Caso a prestadora primeira classificada, apos convocagao, nao comparecer on 
recusar assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das cominagoes a ele previstas 
neste edital, a Pregoeira convocara as demais licitantes, na ordem de classificagao.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja10.6
convocagao para a assinatura de Ata de Registro de Pregos e Fornecimento, as licitantes 
estarao liberadas dos compromissos assumidos.

10.7 A ata de registro de pregos resultante deste certame lera a vigencia de 12 (doze) 
meses, a contar da data de sua assinatura.

11. DO ACEITE E RECEBIMENTO___________________
11.1 A Ata de Registro de Pregos sera utilizada para aquisigao de gas de cozinha (GLP) 
para atender as diversas secretarias do municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS.

11.2 Cada entrega do GLP solicitado devera ser efetuada mediante emissao Autorizagao 
de Fornecimento ou documento equivalente distinto, formalizada pela Contratante
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participante da Ata de Registro de Pret^os e autorizada pelo Orgao Gerenciador, a qual 
lavrara o contrato ou documento equivalente dela constando: a data, o local de entrega, a 

quantidade pretendida, o valor unitario e total.
11.2.1 A(s) empresa(s) classificada(s) ficara(ao) obrigada(s) a atender as Autoriza^oes de 
Fornecimentos efetuadas dentro do prazo de validade do registro, que a entrega ocorra em 

data posterior ao sen vencimento.

IJ-lr

Local da entrega dos GLPs sera estabelecido em cada Autorizaqao de11.3
Fornecimento, conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Municipio de Dois
Irmaos do Buriti.

11.3.1 O prazo maximo para entrega do objeto, sera de ate 24 (vinte e quatro) boras da 
data de recebimento da Autorizaqao do Fornecimento, nota de empenho ou instrumento 

equivalente.

11.3.2 Sera recusado o objeto que nao atenda as especificaqoes constantes neste edital.

Caso a(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar nao receber ou nao retirar a11.4
nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a 
Administrate convocara a segunda classificada para fomecer o objeto, e assim 
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos taltosos as penalidades
cabiveis.

A segunda classificada so podera fornecer o objeto a Administrate quando a11.5
primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.

O objeto desta licitato, deverao ser entregues acompanhados de notas fiscais11.6
distintas, ou seja, de acordo com Autorizato de Fornecimento, dela devendo constar o 
numero da Ata de Registro de Preqos, a descriqao do produto, o valor unitario, a 
quantidade, o valor total e o local da entrega, alem das demais exigencias legais.

Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que11.7
couber, as disposiqoes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

11.8 As despesas relativas a aquisit0 do objeto correrao por conta exclusiva da usuaria 

da ata.

12. DA CONTRATACAO
As obrigaqoes decorrentes do Registro de Pre90s serao firmadas com o Municipio12.1

de Dois Irmaos do Buriti, observada as condigdes estabelecidas neste edital e no que
dispoe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e sera formalizada atraves de instrumento 

contratual.
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12.2 O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do Contrato sera de 05 

(cinco) dias uteis, contados da convoca9ao.

Os quantitativos do objeto serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato e.12.3
observarao obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pre^os.

12.4 A licitante vencedora nao podera subcontratar, sub-empreitar, ceder ou translerir, 
total ou parcialmente o objeto da presente licita9ao.

13. DO PRE^O E REVISAO
Os pre90s registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vigencia da Ata de 

Registro de Pre90s.
13.1

Na ocorrencia do pre90 registrado tornar-se superior ao pre90 praticado no13.2
mercado, a Pregoeira notificara o prestador com o primeiro menor pre90 registrado para o 
item visando a negocia9ao para a redu9ao de pre90S e sua adequa9§o ao do mercado, 
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especifica9oes.

Dando-se por infrutifera a negocia9ao de redu9ao dos pre9os, a Pregoeira
sem

13.3
formalmente desonerara a prestadora em rela9ao ao item e cancelara o sen registro.
prejuizos das penalidades cabiveis.

13.4 Simultaneamente procedera a convoca9ao das demais prestadora, respeitada a 
ordem de classifica9ao visando estabelecer igual oportunidade de negocia9ao.

Na ocorrencia de cancelamento de registro de pre90 para o item, podera a Preleitura13.5
Municipal de Dois Irmaos do Buriti - MS, realizar nova licita9ao para aquis^ao dos GLPs, 
sem que caiba direito de recurso.

14. DO PAGAMENTO
Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a14.1

licitante informar o numero do banco, da agencia e conta bancarias, ou atraves de banco 
credenciado, a criterio da Administra9ao no prazo de ate 30 (trinta) dias contados do 
fornecimento, mediante a apresenta9ao de notas tiscais acompanhadas obrigatoriamente 
das comprova9des de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a Just^a do Frabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Frabalhistas — CNDT

Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera14.2
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta9ao do mesmo.
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Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de14.3
Or9amento e Finan^as, a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas corre9oes, ou
aceita-la.

Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao14.4
apresentada. para fins de atendimento das conduces contratuais.

14.5 Na pendencia de liquida9ao da obriga9ao financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em lavor 
da prestadora.

A Administra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autorizaqao previa e formal14.6
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao
instituiqoes financeiras.

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da14.7
inobservancia, pela Prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva
responsabilidade.

14.8 Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese 

de mora por parte da contratante.

15. DA DOTA^AO ORNAMENT ARIA
15.1 As despesas decorrentes das aquisiqoes da presente licitaqao correrao das diversas 
secretarias municipals do Municipio 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 condiqoes estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei 
Federal n°8.666/93 e alteraqdes.

20. DAS DISPOSICOES FINAIS
Serao desclassificadas as propostas que se opuserem a quaisquer dispositivos legais16.1

vigentes, que consignarem descontos excessivos ou manifestamente inexeqiiiveis, preqo 
global ou unitario por lote simbolicos, irrisorios ou cotaqao de valor zero.

16.2 E facultado a pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitaqao, a 
protnoqao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instruqao do processo, 
vedada a inclusao posterior de documento que deveria ser apresentado em sessao publica 
da licitaqao.
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Fica assegurado ao Sr. Prefeito, no interesse da administra9ao, anular ou revogar, a16.3
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitaqao, observada as disposiqoes
contidas no art. 49 da Lei n. 8.666/93.

16.4 Apos a apresentaqao da proposta, nao cabera desistencia, salvo motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.

16.5 As licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidades das informaqoes e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitaqao, bem como, pelo custo da 
preparaqao e apresentaqao dos documentos, independentemente do resultado do processo 

licitatorio.

16.6 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeqa a 
realizaqao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transterida para o 
primeiro dia util subseqilente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, salvo 

comunicaqao ao contrario.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia16.7
de inicio e incluir-se-a o do vencimento. So iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente.

O desatendimento de exigencias formais nao essenciais, nao importara no16.8
afastamento da licitante, desde que seja possivel a aferiqao de sua qualificaqao e da exata 
compreensao de sua proposta, durante a realizaqao da sessao publica da licitaqao.

As normas que disciplinam esta licitaqao serao sempre interpretadas em favor da16.9
ampliaqao da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que
regem a lei.

16.10 O ato de homologaqao do procedimento nao confere o direito a contrataqao.

16.11 Os casos omissos serao resolvidos pela pregoeira com base na legislaqao vigente.

16.12 Os envelopes contendo a “documentaqao e propostas” eliminadas do certame 
ficarao a disposiqao dos licitantes pelo prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis do 
encerramento da licitaqao, apos este periodo serao destruidos.

16.13 As decisoes da pregoeira serao consideradas definitivas somente apos homologaqao 

do procedimento pelo Sr. Prefeito.

16.14 Informaqoes ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licitaqao somente serao 
admitidas por escrito, endereqadas ao Setor de Licitaqao, localizado na Avenida Reginaldo 
Lemes da Silva, n° 01, Centro, neste Municipio, ate o segundo dia que anteceder a data de
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recebimento dos envelopes 01 e 02, no horario das 07h00min as 12h00min, de segunda a 

sexta-feira.

16.15 Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do 
Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as 
questoes resultantes desta licita9ao e que nao possam ser dirimida administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 24 de Novembro de 2021.

MOISES-PEREIRA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administraqao
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENC1AL N° 40/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO:

Constitui o objeto do presente Processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial 
Registro de Pre90S visando aquisi^ao futura de recargas e botijoes vazios de GAS GLP 
(13kg) para atender as diversas Secretarias do Municipio de Dois Irmaos do Buriti - MS. 
de acordo com as especificaqoes e quantidades constantes neste Termo de Reterencia.

1.1.

1. DA REGENCIA LEGAL:

2.1 Lei Federal n° 8.666/93 e alteraqoes;

2.2 Lei Federal n° 10.520/02;

2.3 Lei Federal n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;

2.4 Lei Complementar n° 123/06

2.5 Decreto Municipal n° 183/2009;

2.6 Decreto Municipal n° 184/2009;

2.7 Resolu^oes do TCE/MS;

2.8 Demais disposiqoes contidas neste Edital.

3. DOS PRE^OS, ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS DOS ITENS:

DESCRigAO VALOR
MEDIO
TOTAL

VALOR 
MEDIO UNIT.

QTD.ITEM

R$R$ 104.981551GAS DE COZINHA (GLP) P-1301
162.823.98

R$ 6.146.70BOTIJAO VAZIO PARA GAS 
(GLP)_______________________

R$ 175,623502

VALOR MEDIO TOTAL R$ 168.970,68

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

Estima-se o valor total desta licitaqao em R$ 168.970,68 (Cento e Sessenta e Oito 
Mil, Novecentos e Setenta Reais e Sessenta e Oito Centavos), conforme os valores 
especificados neste Termo de Reterencia.

4.1.

5. DA JUSTIFICATIVA:
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Justifica-se a aquisi9ao de aquis^ao de gas de cozinha (GLP) para atender as 
diversas secrelarias do munidpio de Dois Irmaos do Buriti - MS, bem como, escolas, 
creches e unidades de saude, para suprir a demanda de consumo anual dos setores, para 
que nao haja interrup^ao nos services prestados na prepara^ao de merendas e demais 
alimentos destinados aos alunos, pacientes e demais usuarios dos serv^os publicos.

5.1.

6. DA ENTREGA:

O prazo maximo para entrega do objeto sera de ate 24 (vinte e quatro) boras dias 
da data de recebimento da Autoriza^ao do Fomecimento, nota de empenho ou instrumento 
equivalente.

6.1.

O local para entrega dos materials, objeto do presente processo, sera o deposito da 
Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti, conforme Autoriza^ao de Fomecimento, 
indicando o local e horario.

Em caso de atraso na entrega do objeto, a Contratada devera apresentar justificativa 
devidamente comprovada, sujeitando-se a aceita^ao da CONI RAT AN I E.

6.2.

6.3.

7. DO PAGAMENTO:

Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a 
licitante informal' o numero do banco, da agencia e conta bancarias, ou atraves de banco 
credenciado, a criterio da Administra9ao no prazo de ate 30 (trinta) dias, do lomecimento, 
mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das 
comprova9oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprova9ao de regularidade junto ao 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

7.1.

FGTS e a Just^a do Trabalho,

8. DAS ALTERACOES DESTE TERMO DE REFERENCIA:

Este Termo de Referencia podera softer altera9oes ate a data de divulga9ao ou 
publica9ao do instrumento convocatorio, a fim de fornecer corretamente os dados para a 
apresenta9ao da proposta comercial. bem como, para se adequar as condi9oes estabelecidas 
pela legisla9ao vigente.

8.1.

9. DA APROVA<;AO:

9.1. Aprovo o presente termo de referencia dando-lhe for9a de projeto basico para que 
possa produzir os desejados efeitos externos.

Dois Irmaos do Buriti — MS, 20 de Outubro de 2021.

IMOISESnPEREIRA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administra9ao

Av. Reginaldo femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

ANEXO II

FORMULARIO (modelo) DE PROPOSTA

e-mail:A proposta de pre90s devera ser solicitada atraves do 
licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br. A proposta podera tambem ser retirada junto a 
Comissao Permanente de Licita9oes, no Pa90 Municipal, sito a Avenida Reginaldo Lemes 
da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, no horario de funcionamento de 
segunda a sexta-feira, das 07h as 12h.

O licitante devera fomecer os dados da empresa para cadastro, com no minimo: razao 
social, CNPJ, endere90 completo, telefone para contato, e-mail oficial e dados bancarios.

OBJETO: Registro de Pre90s visando aquis^ao futura de recargas e botijoes vazios de 
GAS GLP (13kg) para atender as diversas Secretarias do Municipio de Dois Irmaos do 
Buriti - MS, de acordo com as especifica9oes e quantidades constantes neste Termo de 

Referenda.
DESCRICAO VALOR

MEDIO
TOTAL

VALOR
MEDIO
UNIT.

MarcaQTD.ITEM

1551GAS DE COZINHA01
(GLP) P-13

35BOTIJAO VAZIO PARA 
GAS (GLP)____________

02

VALOR MEDIO TOTAL RS

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

Cidade- UF,___de de 2021.

Telefone:

CC:AG:Banco:

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

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

mailto:licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

ANEXO III

DECLARACAO DE HAB1LITACAO

___________________ , CNPJ/MF
situada (endere^o complete) 

, declara, sob as penas da Lei, nos termos 

do Inciso VII, art. 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisites 
da habilita^ao exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL N°. 40/2021, autorizado 
pelo Processo Administrative n °. 143/2021.

(Nome da Empresa)
n°

Por ser expressa manifestaqao da verdade, firmo o presente.

de 2021.de(_____),
estadocidade

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

Av. Reginaldo Femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ANEXOIV
DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistencia de fatos que impega 
a nossa empresa de participar de licita9des publicas, e compromete-se informal' a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existencia de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilitaqao, na fonna determinada no §2°, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93

//

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNPJ/MF DA EMPRESA

Av. Reginaldo femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

ANEXOV
DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA

CONSTITUICAO FEDERAL

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

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

n°

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

n°

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

dede

Assinatura do representante legal da empresa 
(Observa^ao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Av. Reginaldo Femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS

Local de realiza^ao da sessao: Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos 

do Buriti-MS.
Data:__/ /
Horario: boras.

do Municipio de Dois Irmaos do Bariti/MS, situada a Av.Aos
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° 8666/93 e posteriores altera9oes, e demais normas aplicaveis, em 
face da classifica9ao da proposta apresentada no Processo Administrative n° 143/2021, 
modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 - Registro de Pre90S, por delibera9ao da

e homologada emPregoeira do Municipio, conforme Ata da sessao publica do dia
......... , RESOLVE registrar os pre90S para AQUISK^AO FUTURA E EVENTUAL DE
GAS DE COZINHA (GLP) E BOTIJOES VAZIOS PARA ATENDER AS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

, inscrita no CNPJAtraves do Sistema de Registro de Pre90S, oferecido pela empresa 

sob o n° , tel done:Municipio de 
, portador do da cedula de identidade n°

, neste, CEP, com sede...........
ato representado pelo(a) senhor(a) 
e do CPF n°
referido observada as cond^oes enunciadas nas clausulas que se seguem:

, de cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO ________ ________ __________________
Constitui o objeto do presente processo licitatorio o Registro de Pre90s para 

“Aquisi9ao de gas de cozinha (GLP) para atender as diversas secretarias do municipio de 
Dois Irmaos do Buriti-MS”, de acordo com as especificaqoes e quantidades constantes 
Termo de Referencia deste edital.

1.1

no

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
A presente Ata de Registro e o documento vinculativo obrigacional de 

fornecimento, onde constarao os preqos a serem praticados, com caracteristicas de 
compromisso da licitante vencedora, se convocadas, vierem celebrar contrato para 
aquisi9ao do objeto nas condiqoes definidas neste edital e seus anexos e, se for o caso, com 
as demais classificadas que aceitarem fornecer o objeto pelo pre90 do primeiro menor

2.1.

preqo, obedecida a ordem de classifica9ao e os quantitativos propostos.
A Pregoeira convocara formalmente as prestadoras, com antecedencia minima de 

03 dias uteis, informando o local, dia e bora para a reuniao e assinatura da Ata de Registro
2.2.

de Pre90S.

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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2.2.1. O prazo acima citado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando, 
durante o seu transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que 
motive justificado e aceito pela Pregoeira.

Colhidas as assinaturas, a Comissao Permanente de Licita^oes providenciara a 

imediata publica9ao no Diario Oficial do Municipio.
As empresas com pre90S registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata 

de Registro de Pre9os, apos a respectiva assinatura da Ata.
Caso a prestadora primeira classificada, apos convoca9ao, nao comparecer ou 

recusar assinar a Ata de Registro de Pre90s, sem prejuizo das comina9oes a ele previstas 
neste edital, a Pregoeira convocara as demais licitantes, na ordem de classifica9ao, mantido 
o pre90 da primeira classificada na licita9ao.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja 
convocaqao para a assinatura de Ata de Registro de Preqos. as licitantes estarao liberadas 

dos compromissos assumidos.
A ata de registro de pre90s resultante deste certame tera a vigencia de 12 (doze) 

meses, a contar da data da assinatura.

ocorra

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE3.
PRECOS
3.1. A Ata de Registro de Pre9os sera utilizada pelas Secretarias do municipio de Dois 
Irmaos do Buriti-MS, Estado do Mato Grosso do Sul na qualidade de Usuarias da Ata.
3.2. Cabera a Usuaria da Ata a responsabilidade, apos o registro de pre90S, pelo controle 
do cumprimento de todas as obrigaqoes relativas ao fornecimento, inclusive aplica9ao das 

san9oes previstas neste edital.
3.3. A Usuaria da Ata devera informar ao Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de 
Preqos, do nao comparecimento da prestadora para a retirada da nota de empenho ou 
instrumento equivalente, conforme o caso, visando a convoca9ao dos remanescentes e 

aplica9ao das penalidades cabiveis ao fornecedor faltoso.
3.4. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pre90s qualquer orgao ou entidade de 
outros municipios que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao 
Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de Preqos deste Municipio.
3.4.1. As Adesoes previstas na forma do item acima nao poderao exceder ao dobro do 
quantitative de cada item registrado na ata de registro de pre90S para o orgao gerenciador e 
para os orgaos participantes, independentemente do numero de orgaos nao participantes 

que aderirem.
3.5. O Registro de Pre90S sera formalizado por intermedio da Ata de Registro de Pre90S, 
na forma do Anexo VI, nas conduces previstas neste edital.
3.6. O Municipio de Dois Irmaos do Buriti nao se obriga a firmar contrata9oes oriundas 
do Sistema Registro de Pre90s, ficando-lhe facultada a utiliza9ao de outros meios para 
aquisi9ao de item, respeitada a legislaqao relativa as licita9oes, sendo assegurado ao 
beneficiario do Registro de Preqos preferencia em igualdade de condiqoes.

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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O Registro de Pre^os sera formalizado por intermedio da Ata de Registro de Prexpos, 
na forma do Anexo VI, nas condi9oes previstas no Edital de Convoca^ao.

0 Municipio de Dois Irmaos do Buriti nao se obriga a firmar contrata^oes oriundas 
do Sistema Registro de Preyos, ficando-lhe facultada a utiliza^ao de outros meios para 
aquisi9ao de item, respeitada a legislate relativa as licita^oes, sendo assegurado ao 
beneficiario do Registro de Pre^os preferencia em igualdade de condi(,:oes.

3.7.

3.8.

4. CLAUSULA QUARTA - DO ACEITE E RECEBIMENTO._____________
4.1. A Ata de Registro de Preqos sera utilizada para “Aquisiqao de gas de cozinha 
(GLP) para atender as diversas secretarias do municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS".
4.2. Cada contrata9ao devera ser efetuada mediante emissao de Autoriza9ao de 
Fomecimento ou documento equivalente distinto, formalizada pela Contratante 
participante da Ata de Registro de Pre90s e autorizada pelo Orgao Gerenciador, a qual 
lavrara o contrato ou documento equivalente dela constando: a data, o local da entrega, a
quantidade pretendida, o valor unitario e total e o prazo para entrega.

A(s) empresa(s) classificada(s) ficara(ao) obrigada(s) a atender as Autorizaqoes de 
Fomecimentos efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega
4.3.

ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
Local da entrega do objeto sera estabelecido na Autoriza9ao de Fomecimento, 

conforme a unidade de trabalho, sempre dentro do Municipio de Dois Irmaos do Buriti.
O prazo maximo para entrega dos GLPs, objeto deste procedimento licitatorio sera 

de 30 (trinta) dias da data de recebimento da Autoriza9ao do Fomecimento, nota de 
empenho ou instrumento equivalente.

Em caso de atraso na entrega do objeto, a Contratada devera apresentar justificativa 
devidamente comprovada, sujeitando-se a aceita9ao da CONTRATANTE.

Sera recusado objeto que nao atenda as especificaqoes constantes neste edital e/ou 

que nao estejam adequados.
Caso a(s) licitante (s) classificada(s) em primeiro lugar nao receber ou nao retirar a 

nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a 
Administraqao convocara a segunda classificada para fomecer o objeto, e assim 
sucessivamente quanto as demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades 

cabiveis.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

A segunda classificada so podera fomecer o produto a Administra9ao quando a 
primeira classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.
4.10. Os produtos, objeto desta licita9ao, deverao ser acompanhados de notas fiscais 
distintas, ou seja, de acordo com a Autoriza9ao de Fomecimento devendo constar o 
numero da Ata de Registro de Preqos, o produto, o valor unitario, a quantidade, o valor 
total e o local da entrega dos materials , alem das demais exigencias legais.
4.11. 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.
4.12. As despesas relativas ao fomecimento do objeto correrao por conta exclusivas da 
usuaria da ata.

4.9.

Av. Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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5. CLAUSULA QUINTA - DA CONTRATA^AO
5.1. As obriga^oes decorrentes e constantes do Registro de Pre^os sera firmado com o 
Munidpio de Dois Irmaos do Buriti, observada as condi9oes estabelecidas neste edital e no 
que dispoe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e sera formalizada atraves de:

Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver 
obrigaqoes futuras;
b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de tornecimento, quando 

presentes obrigaqoes futuras.
5.1.1. A Ata de Registro de Preqos (Anexo VI) e parte integrante do Edital de 
Convocaqao, cujas conduces deverao ser mantidas na sua integralidade.
5.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura da Ata sera de 05

a)

(cinco) dias uteis, contados da convocaqao.
Os quantitativos de fornecimento serao os fixados em nota de empenho e/ou 

contrato e, observarao obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de 

Preqos.

5.3.

A licitante vencedora nao podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, 
total ou parcialmente o objeto da presente licitaqao.
5.4.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PRE^O E REVISAO
Os pre90s registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vigencia da Ata de 

Registro de Pre90S.
Na ocorrencia do pre90 registrado tornar-se superior ao pre90 praticado no 

mercado, a Comissao de Licita9ao notificara a prestadora com o primeiro menor pre9o 
registrado para o item visando a negocia9ao para a redu9ao de pre90s e sua adequa9ao ao 
do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especifica96es.

Dando-se por infrutifera a negocia9ao de redu9ao dos pre90s, a Comissao de 
Licita9ao formalmente desonerara a prestadora em rela9ao ao item e cancelara o seu 

registro, sem prejuizos das penalidades cabiveis.
Simultaneamente procedera a convoca9ao das demais prestadoras, respeitada a 

ordem de classifica9ao visando estabelecer igual oportunidade de negocia9ao.
Na ocorrencia de cancelamento de registro de pre90 para o item, podera a Prefeitura 

Municipal de Dois Irmaos do Buriti - MS solicitar nova licita9ao para a aquisi9ao do 

objeto, sem que caiba direito de recurso.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7. CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO_______ _________________________
Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a 

licitante informar o numero do banco, da agencia e conta bancarias, ou atraves de banco 
credenciadas, a criterio da Administraqao no prazo de ate 30 (trinta) dias contados, do 
fornecimento, mediante a apresentaqao de notas Fiscais acompanhadas obrigatoriamente 
das comprovaqoes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprovaqao de regularidade junto ao FGTS e a Justiqa do frabalho, 
mediante a apresentaqao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CND f.

7.1

Av. Reginaldo femes da Silva, 01 - Centro - CEP. 79.215-000 - Dois Irmaos do Buriti/MS - Fone: (67) 3243-1117
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Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o
7.2

pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta9ao do mesmo.
Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de7.3

Or9amento e Finan9as, a sen criterio, podera devolve-la, para as devidas corre9oes, ou
aceita-la.

Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao7.4
apresentada, para fins de atendimento das conduces contratuais.

Na pendencia de liquida9ao da obriga9ao financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor
7.5

da prestadora.
A Administra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autoriza9ao previa e formal 

nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao
7.6

institui9oes financeiras.
Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da 

inobservancia, pela Prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva 

responsabilidade.
Fica estabelecido o percentual de juros de 6% (seis por cento) ao ano, na hipotese 

de mora por parte da contratante.

7.7

7.8

8. CLAUSULA NONA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total da obriga9ao assumida, caracterizado pela recusa da 

prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente 
informados e aceitos, ficara a prestadora, a juizo do Orgao Gerenciador do Sistema de 
Registro de Pre90s, sujeito as seguintes penalidades:

I.Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou

8.1

contrato;
II. Cancelamento do pre90 registrado;
III. Suspensao temporaria de participa9ao em licitaqao e impedimento de contratar 
com a administra9ao por prazo de ate 05 (cinco) anos.

As sanqoes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente. 
Por atraso injustificado na execu9ao do objeto:

I. Multa moratoria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da presta9ao em 

atraso ate o decimo dia;
II. Rescisao unilateral do contrato se for o caso, apos o decimo dia de atraso e.
III. Cancelamento do pre90 registrado.

Por inexecu9ao total ou execu9ao irregular do contrato de fornecimento: 
I.Advertencia, por escrito, nas faltas leves;

Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte nao 
cumprida ou da totalidade do fornecimento nao executado pela prestadora;

8.2
8.3

8.4

II.
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Suspensao temporaria de participa9ao em licita^ao e impedimento de 
contratar com a administrate por prazo de ate 05 (cinco) anos;

Declara^ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate 
Publica Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da puniqao ou ate 
que seja promovida a reabilitaqao perante a propria autoridade que aplicou a 

penalidade.
A penalidade de multa, estabelecida no inciso II, podera ser aplicada juntamente 
san9oes previstas nos incisos I, III e IV do subitem acima, sem prejuizo da rescisao 

unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos art. 77 a 80 da 
Lei Federal n° 8.666/93 respeitando o principio da proporcionalidade.

Apresenta9ao de documenta9ao falsa, nao manuten9ao da proposta e cometimento 

de fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais comina9oes legais:
I. Suspensao temporaria de participa9ao em licita9ao ou impedimento de contratar 

Administra9ao de ate 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de 

Registro Cadastral deste Municipio.
A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo 

maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da notifica9ao ensejara tambem a aplicaqao da 
pena de suspensao temporaria de participaqao em licitaqao ou impedimento de contratar 
com a Administra9ao Publica deste Municipio, enquanto nao adimplida a obrigaqao.

Fica garantido a prestadora o direito previo da citaqao e de ampla delesa, no 
respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificaqao ou

III.

IV.

8.5
com as

8.6

com a

8.7

8.8

publicaqao do ato.
As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente, mediante aplicaqao do principio da proporcionalidade, em razao de 
circunstancias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por 
escrito e no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que tor notificada da

8.9

pretensao da Administraqao Publica deste Municipio da aplicaqao da pena.
As penalidades aplicadas serao, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de8.10

Registro Cadastral deste Municipio.
8.11 Competira a cada usuaria da Ata de Registro de Preqos a aplicaqao das penalidades
previstas no subitem 8.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 8.3.

A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 8.4 sera de competencia8.12
exclusiva da autoridade maxima da Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti - MS,
facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 8.8, podendo a 
reabilitaqao ser concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de 
decorridos o prazo de sanqao minima de 02 (dois) anos.
8.13 O Orgao Gerenciador do Sistema de Registros de Pre90S, na qualidadc de 
responsavel pelo controle do cumprimento das obriga9oes relativas ao fomecimento cabera 
a aplicaqao das demais penalidades previstas no instrumento de convoca9§o.
8.14 As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesouro do 
Municipio de Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul.
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9. CLAUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO PRE^O REGISTRAPO
A Ata de Registro de Pre90 sera cancelada, automaticamente, por decurso do prazo 

de vigencia ou quando nao restarem prestadoras registradas e, por iniciativa da Preteitura 
Municipal de Dois Irmaos do Buriti - MS quando:

A licitante nao formalizar o contrato decorrente do registro de preqos e/ou

9.1

9.1.1
nao retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigencias 
da Ata de Registro de Pre^os, sem justificativa aceitavel;

Ocorrer qualquer das hipoteses de inexecuqao total ou parcial do 

instrumento de ajuste;
9.1.2

Os pre90s registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao 

houver exito na negocia9ao;
9.1.3

Der causa a rescisao administrativa do ajuste decorrente do registro de9.1.4
pre90S por motives elencados no art. 78 e seguintes da Lei n. 8.666/83;

9.1.5 Por razao de interesse publico, devidamente motivado.

Cancelado o Registro de Pre90 induzira na convoca9ao da prestadora com 
classifica9ao imediatamente subseqtiente.
9.2

Sera assegurado o contraditorio e a ampla defesa do interessado. no respectivo 
processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notifica9ao ou publica9ao.
9.3

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOT A^ AO ORNAMENT ARIA
HU
Secretarias Municipais da Preteitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato 
Grosso do Sul na qualidade de Usuaria da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos 
de Despesas constarao nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento 
equivalente, observada as cond^oes estabelecidas neste edital e ao que dispde o artigo 62, 
da Lei Federal n°8.666/93 e altera9oes.

As despesas decorrentes das aquisi9oes da presente licita9ao correrao das

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PRE^O REGISTRADO
Considerando tratar-se de julgamento de licita9ao na modalidade de Pregao11.1

Presencial, tipo menor preqo por item, HOMOLOGADA a classificaqao das empresas 
conforme abaixo especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

VALOR
MEDIO
TOTAL

VALOR
MEDIO

QTD. MarcaDESCRICAOITEM

UNIT.
1551GAS DE COZINHA 

(GLP) P-13
01
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BOTIJAO VAZIO PARA 
GAS (GLP)____________

3502

R$VALOR MEDIO TOTAL
1° colocado: 
2° colocado:

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICIDADE
O extrato da presente Ata de Registro de Pre^o sera publicado no Diario Oficial do12.1

Munidpio, conforme o disposto no art. 61, paragrafo unico, da Lei Federal n.° 8.666/93.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PISPOSICOES FINA1S____________
13.1 Aos casos omissos aplicar-se-ao as denials disposi^des constantes da Lei n.° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, dos Decretos 
Municipals n° 183/2009 e 184/2009 e denials normas aplicaveis a especie.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do14.1

Sul, renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as 
questoes resultantes desta licitaqao e que nao possam ser dirimidas administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti-MS, XX de XXXX de 2021.

LICITANTEWLADEMIR DE SOUZA VOLK 

Prefeito Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 - ATA DE REGISTRO DE PRE^OS

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

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

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

__________, doravante denominada Contratada,
_________________ , brasileiro, portador da carteira de
, emitida pela SSP/___, e do CPF n°

o presente Contrato, cuja celebra^ao foi autorizada pelo despacho de homologa9ao do 
processo de PREGAO PRESENCIAL N° 40/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
143/2021, e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual reda^ao, atendidas as

cidade
representada neste ato por

, pactuamidentidade tipo RG n°

clausulas e condigoes que se enunciam a seguir:

DO FUNDAMENTO LEGAL:
O presente contrato tern fundamento legal pela Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposiqoes da Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com altera^oes posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicaveis a especie, de conformidade com o edital de pregao presencial n°. XXX/2021, 
aprovado pela Procuradoria Juridica, procedimento licitatorio adjudicado pela Pregoeira

pelo exmo Prefeito Municipal, anexo aoe homologado em __/_/ 
Processo Administrativo n°. 0XX/2021.

/ /em

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
O presente contrato tern por objeto e a “Aquis^ao de gas de cozinha (GLP) para 

atender as diversas secretarias do municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS”.
1.1.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR:
O valor total para aquisiqao de gas de cozinha (GLP) para atender as diversas 

secretarias do municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, objeto deste contrato, e de R$
). conforme tabela abaixo:

2.
2.1.

DESCRigAO VALOR
MEDIO
TOTAL

VALOR
MEDIO
UNIT.

MarcaQTD.ITEM

1551GAS DE COZINFIA 
(GLP) P-13_____________

01
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BOTIJAO VAZIO PARA 
GAS (GLP)

3502

VALOR MEDIO TOTAL R$

A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas conduces contratuais, os 
acrescimos ou supressoes que se fizerem no objeto, ate 25% do valor do contrato.

O preqo proposto sera considerado suficiente e complete, abrangendo os salaries e 
todos os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem come demais 
encargos incidentes), os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuiqoes fiscais, e 
para fiscais, etc.), a administra9ao, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, 
descarregamento, fretes, transportes, ocorrendo tal operaqao, unica e exclusivamente por 
conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licita^ao, bem come qualquer 
outro encargo ou despesa, ainda que aqui nao especificada, que possa incidir ou ser 
necessaria a execuqao do objeto da licitaqao.

2.2.

2.3.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E3. CLAUSULA TERCEIRA 
REAJUSTAMENTO:

Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo a 
fornecedora informar o numero do banco, da agencia e conta bancarias, ou atraves de 
banco credenciadas, a criterio da administraqao nos prazo de ate 30 (trinta) dias uteis 
contados do fornecimento, mediante a apresentaqao de notas fiscais a qual contera 
obrigatoriamente o descritivo do objeto, a quantidade, valor unitario e total devendo 
obrigatoriamente estar acompanhada das comprovaqSes de regularidade fiscal junto as 
fazendas publicas federal, estadual e municipal, ainda comprovaqao de regularidade junto 

FGTS e a justi^a do trabalho, mediante a apresentaqao de certidao negativa de debitos 

trabalhistas - CNDT.
O criterio de reajuste dos preqos contratados sera com base no inciso XI do art. 40, 

da lei federal n.° 8.666/93, em sua atual redaqao, e no mesmo percentual e data dos 
reajustes determinados pelo orgao competente do governo federal, ou da variaqao eletiva 
do custo da produqao e pre9os atuais de mercado local ou regional, mediante pesquisa de 
preqos, ou ainda na variaqao mensal do IPCA/IBGE;
3.2.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou lato 
atribuivel a contratada, aplicar-se-a o indice IPCA/IBGE, a titulo de compensa9ao 
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;
Caso ocorram majora9oes significativas no custo do objeto, dentro do periodo 

contratual, majora9oes estas que comprometam o equilibrio economico-fmanceiro do 
contrato, prejudicando a sua execuqao, podera ser feito e alinhamento dos preqos atingidos 
por estas variaqoes, ficando eleito o indice oficialmente determinado por lei, com o 
objetivo de garantir a exeqiiibilidade do objeto contratado.

3.1.

ao

3.2.

3.3.
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O pagamento devera ser efetuado em ate 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da fatura pelo departamento de planejamento e finangas, devidamente atestada 
for servidor devidamente designado.

Os pagamentos somente poderao ser efetuados mediante previa verificagao da 
regularidade da contratada com o sistema nacional de seguridade social (INSS) e com o 
fundo de garantia por tempo de servigo (FGTS), cujos comprovantes deverao estar 
anexados a nota fiscal.

Sera efetuada a retengao para a previdencia social de acordo com a legislagao

3.4.

3.5.

3.6.
vigente.

4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO:
O prazo maximo para entrega do GLP sera de ate 24 (vinte e quatro) boras da data 

de recebimento da autorizagao do fornecimento, nota de empenho ou instrumento
4.1.

equivalente.
) meses, podendo serO presente contrato tern duragao de 

prorrogado a criterio da contratante, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.
4.2.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTAQAO:
O Fornecimento do objeto a que se re fere o presente contrato corre a conta das 

dotagoes orgamentarias:............................ -..............................-.............................. .............
5.1.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA:
6.1. Da contratante: atraves da secretaria Municipal solicitante obriga-se a:

6.1.1. Permitir o livre acesso ao local da entrega do material;
6.1.2. Prestar as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela vencedora;
6.1.3. Contribuir para que sejam entreguem os materials, informando os locals e 
horarios ideais para que a entrega seja realizada sem interrupgao.
6.1.4. Comunicar oficialmente a vencedora quaisquer falhas ocorridas,

6.

consideradas de natureza grave.
6.2. DA CONTRATADA: a contratada obriga-se expressamente ao seguinte:

6.2.1. Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes da aquisigao dos 
materiais objeto desta licitagao, tais como: salaries; seguros de acidente; encargos 
trabalhistas, sociais e previdenciarios; indenizagoes; vales-reteigoes; vales- 
transportes e outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo governo.
6.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestagao da 
entrega, com o fim de constatar no local a sua efetiva execugao e verificar as
condigoes em que esta sendo entregue; 
6.2.3. Responder por seus empregados em decorrencia dos materiais, inclusive
pela imediata indenizagao de danos por eles eventualmente causados;

Responder pelos danos diretamente causados a administragao ou a terceiros,6.2.4.
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execugao do objeto, nao excluindo ou
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reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela secretaria municipal de 
administrate);

Comunicar a administrate, por escrito, qualquer anormalidade de carater6.2.5.
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessaries; 
6.2.6. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da
adjudicate deste pregao;

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES GERAIS:
A contratada fica proibida de veicular publicidade acerca do objete deste7.1.

pregao.
E vedada a subcontratato, salvo com autorizato previa do contratante.7.2.

8. CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO:
Durante a vigencia do contrato, a entrega do objeto serao fiscalizados por servidor 

designado para esse fim. representando a contratante.
As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante 

deverao ser solicitadas a contratada, em tempo habil, para a adoto das medidas 
convenientes.

8.1.

8.2.

9. CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA:
Pelo descumprimento total da obriga^ao assumida, caracterizado pela recusa da 

prestadora em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento 
equivalente fora do prazo estabelecido ressalvado os casos previstos em lei, devidamente 
informados e aceitos, ficara a prestadora, a juizo do orgao gerenciador do sistema de 

registro de pre90S, sujeito as seguintes penalidades:
I.Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou 

contrato;

9.1.

Cancelamento do pre90 registrado;
Suspensao temporaria de participato ern Hcita^ao e impedimento de 

contratar com a administrate por prazo de ate 05 (cinco) anos.

II.
III.

As san9oes previstas nos incisos anteriores poderao ser aplicadas cumulativamente.9.2.

Por atraso injustificado na execu9ao do objeto:
I. multa moratoria de 1% (um por cento), por dia util, sobre o valor da presta9ao em 

atraso ate o decimo dia;
II. rescisao unilateral do contrato se for o caso, apos o decimo dia de atraso e,
III. cancelamento do pre90 registrado.

9.3.

Por inexecu9ao total ou execu9ao irregular do contrato de tornecimento: 
I.Advertencia, por escrito, nas faltas leves;

9.4.
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Multa de ate 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte nao 
cumprida ou da totalidade do fomecimento nao executado pela prestadora;

Suspensao temporaria de participa^ao em licita9ao e impedimento de 
contratar com a administra^ao por prazo de ate 05 (cinco) anos;

Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao 
Publica Municipal, enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate 
que seja promovida a reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a 
penalidade.

II.

III.

IV.

A penalidade de multa, estabelecida no inciso ii, podera ser aplicada juntamente 
com as san9oes previstas nos incisos i, iii e iv do subitem acima, sem prejuizo da rescisao 
unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipoteses prescritas nos art. 77 a 80 da 
lei federal n° 8.666/93 respeitando o principio da proporcionalidade.

9.5.

9.6. Apresenta9ao de documentaqao falsa, nao manutenqao da proposta e cometimento 
de fraude fiscal, acarretara sem prejuizo das demais cominaqoes legais.

Suspensao temporaria de participa9ao em licitaqao ou impedimento de contratar 
com a Administra9ao de ate 05 (cinco) anos e descredenciamento do Certificado de 

Registro Cadastral deste Municipio.

9.7.

A empresa que nao recolher as multas tratadas nos incisos anteriores no prazo 
maximo de 05 (cinco) dias uteis contados da notifica9ao ensejara tambem a aplicaqao da 
pena de suspensao temporaria de participa9ao em licitaqao ou impedimento de contratar 

a Administraqao Publica deste Municipio, enquanto nao adimplida a obrigaqao.

9.8.

com

Fica garantido a prestadora o direito previo da citaqao e de ampla defesa, no 
respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notifica9ao ou 

publica9ao do ato.

9.9.

9.10. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente, mediante aplicaqao do principio da proporcionalidade, em razao de 
circunstancias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que requeridas por 
escrito e no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis da data em que lor notificada da 
pretensao da Administraqao Publica deste Municipio da aplica9ao da pena.

9.11. As penalidades aplicadas scrao, obrigatoriamente, anotadas no Certificado de 

Registro Cadastral deste Municipio.
9.12. Competira a cada usuaria da Ata de Registro de Pre90s a aplica9ao das penalidades 
previstas no subitem 9.1 e seus incisos, e no inciso III, subitem 9.3.

9.13. A penalidade estabelecida no inciso III do subitem 9.4 sera de competencia 
exclusiva da autoridade maxima da prefeitura municipal de Dois Irmaos do Buriti - MS,
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facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no subitem 9.8, podendo a 
reabilita9ao ser concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados e depois de 
decorridos o prazo de san9ao minima de 02 (dois) anos.

9.14. O orgao gerenciador do sistema de registros de pre90s, na qualidade de responsavel 
pelo controle do cumprimento das obriga9des relativas ao fornecimento cabera a aplica9ao 
das demais penalidades previstas no instrumento de convoca9ao.

9.15. As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do tesouro do 
municipio de Dois Irmaos do Buriti, estado do mato grosso do sul.

10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO:
10.1. A falencia da contratada provocara a rescisao de pleno direito do contrato, como 
tambem a declara9ao judicial de insolvencia e a abertura do concurso de credores.
10.2. Igualmente, constituirao motives para rescisao do contrato:
10.2.1. O nao cumprimento reiterado das clausulas contratuais.
10.2.2. Caso a contratante, salvo em caso de calamidade publica ou grave perturba9ao da 
ordem interna, nao efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
apresenta9ao da fatura sem qualquer satisfa9ao do debito, a contratada podera suspender as 
entregas, independentemente de interpelaqao judicial.
12.3. Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRAT ADA voltara a 
situaqao de normalidade, a CONTRATANTE cessara a interven9ao de imediato, 
restituindo as instances e todos os recursos materials e humanos utilizados durante a 

paralisaqao dos fomecimentos.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO:
11.1. 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.

deDois Irmaos do Buriti - MS,__ de

CONTRATADAWLADEMIR DE SOUZA VOLK 
Prefeito Municipal
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE ENOUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEOUENO PORTE

, inscrita no CNPJ/MF n° , por
, portador (a) da Carteira

A Empresa
intermedio de seu representante legal o Sr. (a) _

expedida pela
DECLARA, sob as san^oes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta

/ e de CPF n°de Identidade n°

empresa, na presente data, e considerada

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

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

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

dede-MS,

CARIMBO DE CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOIX
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

(razao social), devidamente inscrita no
com sede na

A empresa: ___________
Ministerio da Fazenda sob o CNPJ n°.
_______________________ (endere90 completo), por intermedio de sen representante
legal, infra-assinado, para os fins de cumprimento do exigido pelo Edital do Pregao 

Presencial Sr. (a)(a)CREDENCIA 
, portador(a) do RG n°.

040/2021,n°. o

(cargo on fun9ao),
para REPRESENTA-LA perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMAOS DO 
BURITI - MS, na presente licita9ao, do tipo menor pre9o. podendo formular lances verbais 
e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive, interpor e desistir da interposi9ao 
de recursos em todas as fases do referido certame.

e do CPF n°.

Por ser expressao da verdade, firmo o presente.

de 2021.de

Assinatura do representante legal 
(com reconhecimento de firma)

NOME:__________
RG n°.___________
CARGO / FUNgAO:

OBS.: Este Termo de Credenciamento devera ser entregue a Pregoeira, separadamente e 
antes dos envelopes de Proposta Comercial e de Habilita9ao, exigidos nesta licita9ao.
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