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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021 

PROCESSO 148/2021 

AMPLO  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIOS (PEVs), COLETORES 
DE PILHAS E BATERIAS, E COLETOR ECOLÓGICO PARA LÂMPADAS A SEREM 
DISTRIBUÍDAS E DISPOSTAS NO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS COMO 
REQUISITO PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA. 

DATA: 10 DEZEMBRO DE 2021, AS 09 HORAS (BR). 

• 
PREÂMBULO  

I . DA REGÊNCIA LEGAL 

2. DO OBJETO 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME 

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

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7. DO REGISTRO (INSERÇÃO) DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO; 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES, CONVOCAÇÃO DAS ME(s)/EPP(s) E CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE 

9. DA NEGOCIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS 

10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

• 11. DAS CORREÇÕES ADMISSÍVEIS 

12. DA HABILITAÇÃO DA(S) LICITANTE(S) 

13. DOS RECURSOS 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

15. DO TERMO DE CONTRATO 

16. DO PAGAMENTO 

17. DO FORNECIMENTO, ACEITE E RECEBIMENTO DO OBJETO 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS. 

ANEXOS 
• Anexo I — Termo de Referência — Especificações; 
• Anexo II— Formulário MODELO de Proposta; 
• Anexo  III  — Minuta do Contrato. 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 148/2021 

MENOR PREÇO 

O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
através da Comissão Permanente de Licitação — Pregão Eletrônico — nomeada pela Portaria 
119/2021 de 07/05/2021, torna público que no dia 10 de dezembro de 2021 is 09 horas (BR), no 
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br/,  realizar-se-á procedimento licitatório, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, execução direta, do tipo "Menor Preço" — Modo de 
Disputa Aberto, autorizada no ProcessoAdministrativo n° 148/2021, 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 alterações e demais especificações e 
condições constantes neste ato convocatório. 

1.. REGÊNCIA LEGAL 
1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e alterações; 
1.2. Lei Federal n° 10.520/02; 
1.3. Decreto Federal n° 10.024/19; 
1.4. Lei Federal n° 8.078/90 — Código de Defesa do Consumidor; 
1.5. Lei Complementar n° 123/06; 
1.6. Decreto Municipal n° 183/2009; 
1.7. Decreto Municipal n° 42/2021; 
1.8. Demais disposições contidas neste Edital. 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA 
VOLUNTÁRIOS (PEVs), COLETORES DE PILHAS E BATERIAS, E COLETOR 
ECOLÓGICO PARA LÂMPADAS A SEREM DISTRIBUÍDAS E DISPOSTAS NO 
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITUMS COMO REQUISITO PARA 
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

2.2. A obrigação  sera  formalizada por intermédio de contrato, na forma do Anexo  III,  e nas 
condições previstas neste edital. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 110 

3.1. A participação nesta licitação importa a proponente irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas 
condições ensejará no sumario IMPEDIMENTO de participação da proponente neste certame. 

3.1.1. Não cabe as licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens 
ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de iniciar o credenciamento, as licitantes 
deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as 
especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

3.2. Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO a licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
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que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, 
bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA). 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará a licitante as sanções previstas neste Edital e nas demais cominações legais  (Art.  7°, 
Lei n° 10.520/02). 

3.3. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que atendam as seguintes 
exigências: 

3.3.1. Atendam as condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentação 
exigida para habilitação, e estiverem devidamente credenciados na Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação — SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por 
meio do  site  vvvvw.comprasnetgov.bil; 

3.3.2. Somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no Pais, cuja finalidade e 
ramo de atividade seja compatível com o objeto desta Licitação; 

3.3.3. Cooperativas e outras formas de associativismo, desde que dependendo da natureza do 
serviçonão haja, quando da execução contratual, a caracterização do vinculo empregaticio 
entre os executores diretos dos serviços (cooperados) e a pessoa jurídica da cooperativa ou a 
própria Administração Pública. 

3.4. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas 
nos seguintes casos: 

3.4.1. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

3.4.2. Sob a forma de consórcio; 

3.4.3. Empresa declarada inid8nea para licitar ou contratar com a Administração Pública 
(Federal, Estadual e Municipal), durante o prazo de sanção, conforme  art.  87, inciso IV, da 
Lei n° 8.666/93; 

3.4.4. Empresa impedida de licitar e contratar com o Município de Dois Irmãos do Buriti-
MS, durante o prazo da sanção,nos termos do  art.  7°, da Lei n° 10.520/2002; 

3.4.5. Empresa punida com suspensão temporária  (art.  87, inciso  III,  da Lei n° 8.666/93) 
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública (Federal, Estadual e 
Municipal), durante o prazo de sanção; 

3.4.6. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do  art.  12 da Lei 
n° 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo de sanção; 

3.4.7. Empresário proibido de contratar com a Administração Pública, em razão do 
disposto no  art.  72, parágrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), 
durante o prazo de sanção; 

3.4.8. Estrangeiras que não funcionem no Pais. 

3.5. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação: 

3.5.1. Servidor ou dirigente de órgão ou Entidade contratante ou responsável pela 
licitação, conforme  art.  9°, inciso  III,  da Lei Federal n° 8.666/93. 
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3.5.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de 
conselho da empresa licitante, participante de gerência ou Administração da empresa, ou 
exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 

3.5.3. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 
Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de 
preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação. 

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

4. DO CREDENCIAMENTOTARA PA C13. 

4.1. 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF que permite a participação dos 
interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para inicio 
da sessão pública via intemet. 

4.2.1. 0 credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível para acesso ao Sistema Eletrônico no  site  www.comprasnet.gov.br. 

4.2.2. 0 credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única 
e exclusiva da licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.2.3. 0 uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
doSistema ou ao Município de Dois hindos do Buriti-MS, promotor da licitação, 
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 deverão ser comunicadas ao provedor do 
Sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4.2.5. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, 
em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
e que sua proposta encontra-se em conformidade com as exigências previstas neste Edital, 
ressalvados os casos de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no 
que concerne a regularidade fiscal. 

5. DA QUALIFICAÇÃO DAS'AIE(s) eFfI'P(s), 

5.1. As microempresas, empresas de pequeno porte e empresas equiparadas a ME/EPP, devem 
atender as disposições estabelecidas na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e demais normas 
de estilo para fins de fruição dos beneficios ali dispostos. 

5.2. Licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 
campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos 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 benefícios previstos. 
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6. DO CRITÉRIO OLIULGAMENTCk  

6.1. 0 julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 
observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no 
Edital. 

7. DO REGISTRO INSERÇÃO) DA `PROROSTA DE REÇO NO SIS 
ELETRÔNICO 

7.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
Licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços COM VALOR TOTAL DO 
ITEM (CONFORME EXIGÊNCIA DO SISTEMA ELETRôNIC0), a partir da data da 
liberação do Edital no  site  www.comprasnet.gov.br, até o horário limite de inicio da Sessão 
Pública, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento da proposta de 
preços. Durante este período a Licitante poderá incluir ou excluir proposta de preços. 

7.1.1. A licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 
subseqüentes lances, se for o caso (inciso  III, Art.  19, Decreto Municipal n° 42/2021), bem 
como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV,  art.  19,  Dec.  Munic. n° 42/2021). 

7.1.2. As propostas de preços registradas no Sistema Comprasnet implicarão em plena 
aceitação, por parte da Licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

7.1.3. Anexar na proposta catálogo contendo os prospectos técnicos que confirmem as 
características dos produtos ofertados, com o modelo solicitado. 

7.2. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, as Licitantes 
deverão REGISTRAR suas propostas de preços, no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
OBJETO", contendo a DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO, incluindo QUANTIDADE, 
PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA 0 SISTEMA COMPRASNET), até a data e hora 
marcada para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, 
encerrar-se-A, automaticamente, a fase de recebimento de proposta, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA. 

7.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NÃO DEVEM CONTER 
NENHUMA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o 
principio da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identificação 
da licitante na proposta registrada, esta será DESCLASSIFICADA pela Pregoeira. 

7.3. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 
COMPRASNET e as especificações constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), 
prevalecerão as últimas. 

7.4. Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os 
insumos que o compõem, tais como: despesas com mão-de-obra, instalação, materiais, 
equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execução do objeto desta licitação. 
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7.5. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES, CON*O4TAÇA0 D 
DE DESEMPATE 

)f,EPP(s)E CRITE 

8.1. A partir da data e horário estabelecido no edital para o certame, a Pregoeira abrirá a sessão 
pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em 
perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Edital. 

8.1.1. A Pregoeira poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 
proposta ofertada que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
OBJETO" do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e 
seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), 
DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

8.2. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente 
inexeqUivel, a Pregoeira obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então 
DESCLASSIFICARA o item/proposta. 

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

8.4. Todas as licitantes poderão apresentar lances para o ITEM cotado, exclusivamente por meio 
do Sistema Eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 

8.4.1. Os lances  seas)  ofertados e somente serão aceitos lances em moeda corrente 
nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas 
decimais pós virgula, considerando as quantidades constantes no ANEXO I — TERMO DE 
REFERÊNCIA deste Edital. 

8.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", assim 
definido no inciso I do  art.  31 do Decreto Municipal n° 042/2021. 

8.6. A abertura e o fechamento da fase de lances "via  Internet"  serão feitas pela Pregoeira, a qual 
é responsável somente pelo prazo iminente, sendo o Sistema Comprasnet o responsável pelo 
fechamento do prazo aleatório. 

8.6.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

8.6.2. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de sua aceitação; 

8.6.3. A licitante somente poderá oferecer lances inferiores ao ultimo por ele ofertado e 
registrado no sistema; 

8.6.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar; 
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8.6.5. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada a identificação do detentor do lance; 

8.6.6.  Sera  considerado o valor de R$50,00 para a diferença  minima  entre os lances. 

8.6.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que tratam os subitem 8.6.1,  sera  
de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.6.8. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

8.7. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, a Pregoeira poderá alertar o proponente 
sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, podendo o mesmo ser confirmado 
ou reformulado pelo proponente, sob pena de exclusão da proposta para item; 

8.7.1. A exclusão de lance  sera  possível somente durante a fase de lances, conforme 
possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 

8.7.2. 0 proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexeqUivel durante 
o período de encerramento aleatório, e, não havendo tempo hábil para exclusão e/ ou 
reformulação do lance, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta 
DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade; 

8.8. No caso de desconexão com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para a recepção dos 
lances; 

8.8.1. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados; 

8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão Eletrônico  sera  suspensa e terá reinicio somente após decorridas vinte e quatro 
horas após a comunicação expressa aos participantes, através do  CHAT  MENSAGEM, no 
endereço eletrônico utilizado para divulgação no  site  https://www.comprasnet.gov.br/.   

8.9. Incumbirá a licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão; 

8.10. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante da etapa de lances e na 
manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços; 

8.11. Após o encerramento da etapa de lances,  sera  verificado se há empate entre as licitantes que 
neste caso, por força da aplicação do tratamento diferenciado, se enqusdram como Microempresa — 
ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP, conforme determina a Lei Complementar n° 123/2006, 
CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRASNET; 

8.12. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais depois de encerrada a etapa de lances; 

8.13. No caso de empate,  sera  concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
valido, nos termos previstos na Lei Complementar n° 123/2006, observando o seguinte: 
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8.13.1. Aplica-se o disposto neste subitem nas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou 
até 10% (dez por cento) superior ao menor preço; 

8.13.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente 
melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

8.13.3. Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte 
sediada local ou regionalmente com base na alínea "b",  sera()  convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na situação da alínea "a", na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

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

8.13.5. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência para produto 
nacional em relação ao produto estrangeiro previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.666/93, a 
prioridade de contratação prevista neste artigo será aplicada exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus as margens de preferencia, de acordo com os Decretos de aplicação das 
margens de preferência, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pela 
Lei n° 8.666/93. 

9. DA NEGOC1AÇÃ''0 E ATUALIZAÇÃO  

9.1. Após finalização dos lances haverá negociações e atualizações dos preços por meio do  CHAT  
MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo a Pregoeira examinar a compatibilidade dos preços 
em relação ao estimado para contratação, bem como se o valor unitário e total encontram-se 
com no máximo 02 (duas) casas decimais; 

9.1.1. A Pregoeira não aceitará e não adjudicará o item cujo preço seja superior ao valor 
de mercado, para a contratação, apurado pelo Departamento de Licitações e Contratos—
DLC. 

9.1.2. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, a 
Pregoeira poderá convocar no  CHAT  MENSAGEM para atualização do referido lance, 
e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os para menor automaticamente, caso 
a licitante permaneça inerte. 

10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA  ,OE  

10.1. Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificará a aceitação da licitante conforme 
disposições contidas no presente Edital. 

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

10.2. Se a proposta de preços não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta de preços 
subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
de preços que atenda ao Edital; 
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10.2.1. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 
manifestadamente inexequível, a Pregoeira obrigatoriamente justificará por meio do 
sistema e então DESCLASSIFICARÁ a proposta. 

10.2.1.1. 0 proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestamente 
inexeqUivel, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta 
rejeitada na fase de aceitabilidade. 

10.2.1.2. Quando houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço,  sera  
oportunizado A. licitante o Principio do Contraditório e da Ampla Defesa, para que 
querendo esclareça a composição do preço da sua proposta, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 
forma do §3° do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente As 
penalidades estabelecidas neste Edital; 

10.4. Se no curso da licitação, depreender indicio de que o levantamento prévio de preços padece 
de fragilidade, a 

10.5. A Pregoeira poderá diligenciar a disparidade dos preços ofertados pelos participantes em 
razão da estimativa inicial. 

10.6. Para ACEITAÇÃO do valor de menor lance, a Pregoeira e equipe de apoio analisarão a 
conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, após a fase de lances, a 
Pregoeira, antes da aceitação do item, convocará todas as licitantes que estejam dentro do valor 
estimado para contratação, no prazo de no máximo 02 (duas) horas, se outro prazo não for fixado, 
contados da solicitação, para enviar: 

10.6.1. A PROPOSTA DE PREÇOS, com o valor devidamente atualizado do lance 
ofertado com a especificação completa do objeto, contendo descrições, valor unitário do 
objeto deste edital, sob pena de desclassificação, em caso de descumprimento das 
exigências e do prazo estipulado; 

10.6.2. 0 envio da proposta de preços, solicitada no subitem 10.5, deverá ser anexada 
corretamente no sistema comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) único 
arquivo  (excel, word, Zip,  doc, docx, .JPG ou PDF), Tendo em vista que o campo de 
inserção é único, a Divisão de Compras e Licitaçõescumprird rigorosamente o  Art.  7° da  
Lein°.  10.520/02. 

10.6.2.1. Caso a licitante de menor lance seja desclassificada, serão convocadas as 
licitantes na ordem de classificação de lance. 

10.7. Toda e qualquer informação referente à convocação para efetuar o anexo  sera  transmitida pela 
Pregoeira, via sistema ou por meio do  CHAT  MENSAGEM, ficando os licitantes obrigados a acessá-lo. 

10.8. A pregoeira, em hipótese alguma, convocará a licitante para reenvio da proposta de 
preços fora do prazo previsto no subitem 10.5. 

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

10.9. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos do 
Edital e seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, e atualizado; 
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10.10. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, a Pregoeira examinará a proposta 
ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta ou lance que atenda a este Edital. 

10.11. Na situação em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classificação, 
aPregoeira poderá negociar com a licitante para que seja obtido um preço melhor. 

10.12. A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior a sessão de lances, a 
critério da Pregoeira que comunicará as licitantes por meio do sistema eletrônico, via  CHAT  
MENSAGEM; 

10.13. A Pregoeira poderá encaminhar pelo Sistema Eletrônico contraproposta diretamente 
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido um preço justo, bem 
assim decidir sobre a sua aceitação, divulgando ACEITO, e passando para a fase de habilitação.  

IMP  

11.1. Nos casos em que a Pregoeira constatar a existência de erros numéricos nas propostas de 
preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á as correções necessárias para a apuração do 
preço final da proposta, obedecendo as seguintes disposições: 

11.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o 
valor apresentado por extenso, prevalecerá este último; 

11.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos 
por preços unitários, a Pregoeira procederá à correção dos subtotais, mantendo os preços 
unitários e alterando em conseqüência o valor total da proposta. 

12. DA 1-1ABILITA010 DA(S) LICIT 

12.1. Concluída a fase de ACEITAÇÃO, ocorrerá a fase de habilitação da(s) licitantes(s); 

12.1.1. A documentação de habilitação das Licitantes poderá ser substituida pelo Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores - SICAF, por meio do Certificado de Registro 
Cadastral —  CRC.  

12.1.1.1. A licitante que desejar e não possuir o cadastro no Departamento de Compras e 
Licitações poderá providenciá-lo antes da data de abertura da sessão, podendo obter 
informações por meio do telefone (67) 3243-1117 ou endereço eletrônico 
licitacao@doisirmaosdobwiti.ms.gov.br, porém o cadastro é opcional. 

12.1.1.2. Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os 
documentos exigidos para a habilitação, as mesmas deverão entrar em contato com a 
Central de Serviços SERPRO, via telefone 08009789001, ou  e-mail:  
css.serpro@serpro.gov.br ou através do formulário eletrônico: 
https://cssintenserpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dynamicPortaljsf?ITEMNUM=2348.  

12.2. A licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, na 
forma do  art.  27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com a redação dada pela Lei n° 9.854, de 27/10/1999. 

12.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, que se compromete a informar a 
SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO de sua habilitação, nos termos do §2° do  art.  32 da 
Lei n° 8.666/93, observadas as penalidades cabíveis. 
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12.4. RELATIVOS A. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

12.4.1. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no ivil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhacla de prova da indicação dos seus administradores; 

12.4.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo 
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI; 

12.43. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 
autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

12.4.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da 
consolidação respectiva. 

12.5. RELATIVOS A. REGULARIDADE FISCAL: 

12.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

12.5.3. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida 
comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da 
existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

12.5.4. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida 
comprovação também, por meio de "certidão positiva com efeito de negativo", diante da 
existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

12.5.5. Certificado de Regularidade de Situação CRF, perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço / FGTS. 

12.5.6. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. 

12.6. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

12.6.1. Atestado de capacidade técnica em nome da licitante expedido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado demonstrando que forneceu objeto semelhante de forma 
satisfatória quanto a qualidade e prazo de entrega. 

12.7. RELATIVOS A. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

12.7.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica; 

12.7.2. Toda e qualquer informação referente A convocação do anexo será transmitida pela 
Pregoeira através do sistema eletrônico. 

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



PREFEITURA DE DOIS IRMÃOS DO BURITI 
aãos 

do Multi diar  

   

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

12.7.3. A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXADA NO SISTEMA 
COMPRASNET TERÁ EFEITO PARA 0 ITEM QUE A EMPRESA ENCONTRA-SE 
CLASSIFICADA. 

12.7.4. 0 envio de toda documentação solicitada, deverá ser anexada corretamente no 
sistema comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) único arquivo  (excel, word, 
.zip,  .doc, .docx, .jpg ou pdf), tendo em vista que o campo de inserção é único; a dlc 
cumprirá rigorosamente o  Art.  7° da Lei N°. 10.520/02. 

12.7.5. A Pregoeira, em hipótese alguma, convocará a licitante para reenvio da 
documentação de habilitação fora do prazo previsto no subitem 12.5. 

12.7.5.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento 
(habilitação) a solicitação deverá ser realizada dentro do prazo estabelecido no 
subitem 12.8.do Edital. 

12.8. A documentação de habilitação enviada implicará em plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento 
de todas as condições e obrigações inerentes ao certame; 

12.9. A Pregoeira poderá suspender a sessão para análise da documentação de habilitação. 

12.10. 0 não envio dos anexos ensejará a licitante as sanções previstas neste Edital e nas normas 
que regem este Pregão. 

12.11. Para fins de habilitação, a verificação pela Pregoeira nos sítios oficiais de órgão e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova; 

12.11.1. A Administração não se responsabiliza pela perda de negócios quanto aos 
documentos exigidos para habilitação que puderem ser emitidos pela Pregoeira via  online,  
gratuitamente, quando da ocorrência de eventuais problemas técnicos de sistemas ou 
quaisquer outros, pois é de inteira responsabilidade das licitantes a apresentação dos 
documentos exigíveis legalmente quando da convocação, pela pregoeira, para o envio dos 
mesmos. 

12.12. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a 
Habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, 
serão inabilitadas. 

12.13. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição nos termos do  art.  43 da  LC  123/2006. 

12.13.1. Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista,  
sera  assegurado o prazo de 5 (cinco) dias fiteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 
período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do  art.  43, §1° da  LC  n° 123/2006. 

12.13.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior, 
implicarddecadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no  art.  81 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a DLC convocar as licitantes 
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remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura/retirada do Instrumento 
Contratual, ou revogar a licitação; 

12.14. Serão realizadas consultas ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidaneas e 
Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal n° 12.846/2013),Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores — SICAF, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça(www.cnj.jus.beimprobidade_adm/consultar_requerido.php) e Lista de Inidôneos mantida 
pelo Tribunal de Contas da União — TCU. 

12.15. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar: 

12.15.1. Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endereço respectivo, conforme 
segue: 

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

12.15.1.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
filial; 

12.15.2. No caso das alíneas anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos 
que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa. 

12.16. Na fase de Habilitação, após ACEITA e comprovada a Documentação de Habilitação, a 
Pregoeira HABILITARA a licitante, em campo próprio do sistema eletrônico. 

12.17. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer 
Licitante poderá manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata e 
motivada, explicitando sucintamente suas razões sua intenção de recorrer no prazo máximo de 20 
(vinte) minutos. 

13.2. Será concedido A. licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) 
dias para apresentar as razões recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (redação conforme o inc. 
XVIII,  art.  4°, Lei Federal n.° 10.520/2002). 

13.2.1. A manifestação de interposição do recurso, somente será possível por meio 
eletrônico (campo próprio do sistema Comprasnet) devendo a licitante observar as datas 
registradas. 

13.3. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto pela Pregoeira ao vencedor. 

13.4. 0 acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.5. A decisão da Pregoeira a respeito da apreciação do recurso deverá ser motivada e submetida 
apreciação da Autoridade Competente pela licitação, caso seja mantida a decisão anterior. 
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13.6. A decisão da Pregoeira e da Autoridade Competente será informada em campo próprio do 
Sistema Eletrônico, ficando os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações 
prestadas pela Pregoeira. 

13.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicará o objeto e homologará o resultado da licitação para determinar a 
contratação. 

13.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no DCL, caso não esteja disponível no Sistema de Eletrônico de Informação (SEI). 

13.9. Cabe ainda, recurso contra a decisão de: 

a). Anular ou revogar o Pregão Eletrônico; 

b). Determinar a aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com o Município de Dois Irmãos do Buriti-MS. 

13.9.1. Os recursos acima deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias Ateis a contar da 
intimação do ato, e terão efeito suspensivo; 

13.9.2. A intimação dos atos referidos no subitem 14.9, alíneas "a" e "b" será feita mediante 
publicação na imprensa oficial e comunicação direta as licitantes participantes do Pregão 
Eletrônico, que poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias Ateis; 

13.9.3. Os recursos interpostos fora do prazo não serão acolhidos; 

13.9.4. 0 recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias Ateis, ou nesse 
mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida 
no prazo de 05 (cinco) dias Ateis, contado do recebimento do recurso. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA Hojilot,p4 
14.1. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o 
menor preço apurado, a Pregoeira declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) 
item(s) ADJUDICANDO-0(s). 

14.2. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas A. sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no 
Sistema Eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/ sem prejuízo das demais formas de 
publicidade prevista na legislação pertinente. 

14.3. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não 
houver recurso. Havendo recurso, a adjudicação será efetuada pela Autoridade Competente que 
decidiu o recurso. 

14.4. A homologação da licitação é de responsabilidade da Autoridade Competente e s6 poderá 
ser realizada depois da adjudicação. 

14.5. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisão, essa deverá ser submetida A. 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira. 
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15. DO TERMO DE CONTRATO 

15.1. Homologada a licitação ao preço do primeiro colocado, as obrigações serão firmadas com o 
Município de Dois Irmãos do Buriti, observada as condições estabelecidas neste edital e no que dispõe 
o art.  62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e será formalizada através de instrumento contratual. 

15.1.1. A confirmação de adesão ao primeiro menor preço será consignada em ata da sessão da  
licitação.  

15.2. A Pregoeira convocará formalmente as licitantes, com antecedência  minima  de 05 dias Ateis, 
informando o local, dia e hora para a reunião e assinatura do contrato. 

15.2.1. 0 prazo acima citado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 
transcurso, for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Comissão de Licitação. 

15.3. Caso a licitante primeira classificada, após convocação, não comparecer ou recusar assinar a 
o contrato, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste edital, a Pregoeira convocará as 
demais licitantes, na ordem de classificação. 

15.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convocação 
para a assinatura do contrato, as licitantes estarão liberadas dos compromissos assumidos. 

15.5. A contratada não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente o objeto da presente licitação. 

15.6. A contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação que lhe foram exigidas na licitação. 

16. DO PAGAMENTO 5 
16.1. 0(s) pagamento(s) devido(s)d licitante, em decorrência do fornecimento do objeto desta 
licitação, será(ão) efetuado(s)em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data 
do efetivo recebimento do equipamento ou material, conforme dispõe o  art.  40, inciso XIV, alínea 
"a" da Lei Federal n° 8.666/93, e mediante a apresentação de faturas ou notas fiscais devidamente 
atestadas e visadas por funcionários deste Município. 

16.2. 0(s) pagamento(s) somente será(ão) efetuado(s) após a comprovação pela Contratada, de 
que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débito com as fazendas públicas Federal, Estadual e 
Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT. 

16.3. Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento A. contagem. As obrigações decorrentes do Registro de Preços serão 
firmadas com o Município de Dois Irmãos do Buriti, observadas as condições estabelecidas neste 
edital e no que dispõe o  art.  62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e  sera  formalizada através de: 

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega não envolver obrigações 
futuras; 

b) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fornecimento, quando presentes 
obrigações futuras. 

16.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA (IBGE), a titulo de compensação financeira, que  sera  o 
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produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de 
dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

16.5. Entende-se por atraso o período que exceder o previsto no subitem 21.1. 

16.6. 0 Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o produto 
fornecido não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

16.7. 0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes As multas ou 
indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Pregão. 

16.8. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu critério, 
poderá devolvê-la para as devidas correções, ou aceitá-la com a justificativa da parte que 
considerar indevida. 

16.9. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal  sera  considerada como não apresentada, para fins 
de atendimento das condições contratuais. 

16.10. 0 Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum 
compromisso que venha a ser cobrado diretamente por terceiros sejam ou não instituições financeiras. 

ig 

17.1. As despesas decorrentes deste Pregão correrão por conta da dotação orçamentária: 

U.0: 07.01 Projeto: 2.044 Programa: 4.122.120 Ficha: 218 

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO vAfit t 0 
18.1. Até 03 (três) dias Ateis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. Impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail  
licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br, ou por petição 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 Irmãos do Buriti- MS. 

18.3. Caberá à Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias Ateis contados da data de recebimento 
da impugnação. 

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
Pregoeira, até 03 (três) dias Ateisanteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

18.6. A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias Ateis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do Edital e dos anexos. 

18.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

18.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e devera ser 
motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 
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18.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a Administração. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. 0 Município de Dois Irmãos do Buriti/MS, responsável pelo presente Pregão, reserva-se 
o direito de: 

19.1.1. Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada 
ilegalidade no seu processamento, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei Federal n° 
8.666/93; 
19.1.2. Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, 
na forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 
19.1.3. Adiar o recebimento das propostas, divulgando mediante aviso público a nova data. 

19.2. 0 ato de homologação do procedimento não confere o direito à contratação. 

19.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira com base na legislação vigente. 

19.4. As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após homologação do 
procedimento pelo Prefeito Municipal. 

19.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da  
ampliação da competitividade entre os interessados,  desde que não comprometam o interesse 
da Administração e a segurança da contratação. 

19.6. Caso as certidões ou qualquer outro documento que contiver anexado no processo 
estiver desatualizado, sendo possível a verificação na internet poderá haver a atualização, 
vedada a inclusão de documentos que deveria constar originalmente na proposta, nos termos 
do  art.  43, § 30  da Lei Federal n° 8666/93. 

19.7. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando de recurso 
administrativos, será feita nela se excluindo a data de inicio e incluindo a do vencimento e, 
não sendo computados para esse fim os feriados. 

19.8. A pregoeira resolverá os casos omissos com base na legislação vigente. 

19.9. As informações inerentes a este Pregão poderão ser obtidas pelos interessados junto ao 
Departamento de Compras e Licitações, com a Pregoeira ou Equipe de Apoio, estando disponível 
para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:00 ás 12:00 horas, na sede municipal localizada 
na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmãos do Buriti- MS, telefone (67) 3243-
1117 e/ou no  e-mail:  licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br.  

19.10. Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente por meio da  Internet  no  site  
https://www.comprasnet.gov.br/ e no  site:  http:// www.doisirmaosdoburiti.ms.gov.br. 

19.11. Fica eleito o foro da Cidade de Dois Irmãos do Buriti para dirimir qualquer controvérsia 
resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Dois Irmãos do Buriti-MS, 24 de novembro de 2021. 

MOISES PE IRA DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

,• 

1.1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

2.1. Aquisição de Pontos de Entrega Voluntários (PEVs), coletores de pilhas e baterias, e coletor 
ecológico para lâmpadas a serem distribuídas e dispostas no município de Dois Irmãos do 
Buriti/MS como requisito para implantação da coleta seletiva. 
2.2.  Pre  os calculados por meio de orçamento média de três fornecedores: 

Descrição Quantidade Valor unitário Valor total 

Ecoponto 2500 Litros — PEV (Ponto de Entrega 
Voluntária) 

20 unidades R$7.78,32 R$155.746,40 

Coletor de pilhas e baterias, de polietileno, cor 
laranja, de fixar na parede, com acessórios 
(parafusos, ruelas e buchas), tamanho (P 16 x L 
32 x A 50 cm). 

4 unidades R$65,79 R$263,16 

Coletor ecológico para 150 lâmpadas 
fluorescentes tubulares, equipado com filtro de 
carvão ativo, separadores e placa de identificação 
do resíduo. Medidas: 87cm x 124cm x 48cm. 
Peso: 27Kg.Composição: matéria reciclado, 
sendo: aparas de tubos de creme dental, 
polietileno (75%) e alumínio (25%).Variação 
dimensional de até 5% 

1 unidade R$934,00 R$934,00 

3.1. Trata-se da necessidade de cumprir exigências das solicitações referidas no TAC N° 
09.2020.0001251-5 sendo a implantação da coleta seletiva. Entre outras finalidadesa ação tem 
ainda como objetivo contribuir para a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; o 
descarte correto de pequenos volumes; a extinção dos lixões; além de estimular o 
reaproveitamento e a reciclagem de materiais descartáveis e propiciar à população um local 
especifico para fazer a destinaçâo do lixo reciclivel acumulado em sua casa. 

4.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste TERMO, correrão à conta do Programa 
de Trabalho do Orçamento da Prefeitura Municipal: 
07.00 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social; 
07.01 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social; 
04.122.120 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENV. DA GESTÃO PÚBLICA; 
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2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICOSUSTENTAVEL 
100000 — Recursos Ordinários 

5.1. Os itens serão transportados e entregues de forma integral pela licitante vencedora conforme 
necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo a entrega 
imediata, nos locais e endereços definidos por esta Secretaria, conforme requisição dos materiais, 
cumprindo rigorosamente todas as obrigações, sob pena de rescisão contratual. 

6.1. A entrega dos materiais deverá ser feita, nos dias Ateis, das 07:00 as 16:00, no seguinte 
endereço, Avenida Reginaldo Lemes da Silva, no departamento de projetos, após solicitação 
efetuada pela Secretaria responsável a qual emitirá a devida requisição podendo ser entregue 
pessoalmente, onde o prazo para entrega será imediato, que começará a contar no primeiro dia útil 
após o recebimento por parte do Fornecedor. 

6.1.1. A licitante Contratada obriga-se a fornecer os itens contratados, conforme o quantitativo e 
especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição/refazimento, em até 10 dias daqueles que não estejam em conformidade com as 
referidas especificações. 

7.1. 0 pagamento  sera  integral de acordo com o fornecimento, efetuado, até o dia da entrega 
mediante apresentação da Nota Fiscal ou Fatura devidamente atestada, em conformidade com a 
legislação vigente, ou seja, mediante apresentação da Nota Fiscal eletrônica, acompanhada dos 
seguintes documentos: 

7.1.1. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social — CND 
(INSS), mediante a Certidão Conjunta Negativa ou Positiva, com efeitos de negativa, de 
Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da Unido; 

7.1.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou 
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo órgão competente, da 
localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei; 

7.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou 
Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo órgão competente, 
da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei; 

7.1.4. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

7.1.5. A comprovação da Regularidade Trabalhista consistirá na apresentação de prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva 
com efeitos de negativa, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho. 
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8.1. Fica designado como fiscal do presente contrato Joélio Alves Pereira, matricula 1668 e como 
suplente, Bazilio Ramires Dutra, matricula 8901, conforme dispõe publicação da portaria. 

9.1. Os itens deverão estar de acordo com aquele adjudicado e especificado na proposta, devendo 
ser de boa qualidade, estar em perfeito estado de plantio. Deverão ser entregues mudas de raiz nua 
com raizes protegidas com material Amido e não fermentável ausência de sintomas de pragas ou 
doenças método de propagação: enxertia, estaquia ou micropropagação. 

9.2. A licitante vencedora ficará obrigada a atender a ordem de fornecimento efetuada no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias Ateis contados do envio da requisição ou pedido de compra, não 
podendo exigir quantidade  minima  para entrega, visando cobrir o frete. 

9.3. Em caso de recusa dos itens, a licitante vencedora deverá substituir os mesmos, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, sem qualquer ônus para administração. 

9.4. 0 pedido dos itens  sell  total, feita mediante pedido de compra/requisição dentro do prazo 

legal. 

9.5. Caso a Licitante não fornecer os itens requisitados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias Ateis 
contados do envio da requisição/pedido de compra a Administração convocará a Classificada em 
segundo lugar para efetuar o fornecimento, e assim sucessivamente quanto às demais 
classificadas, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. 

9.6. Os itens deverão ser entregues acompanhados de notas fiscais, ANEXADAS AS 
RESPECTIVAS REQUISIÇÕES, dela devendo constar o número da modalidade de licitação e 
do Contrato firmado ou empenho, e ainda, atestado no verso pelo responsável pelo recebimento 
do item(s), o valor unitário, valor total e quantidade, além das demais exigências legais. 

9.7. Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, 
as disposições da Lei n°. 8.078 de 11/09/90 — Código de Defesa do Consumidor. 

9.8. Todas as despesas relativas A. execução do fornecimento e respectivas adaptações correrão por 
conta exclusiva da licitante vencedora. 

9.9. São de total responsabilidade do licitante todas as despesas como taxas, diferenças de ICMS, 
encargos de qualquer natureza e quaisquer despesas incidentes. 

9.10. Os Itens deverão ser entregues conforme endereço informado pelo requisitante, em dias 
Ateis das 07h00min às 16h00min. 

10.1. Indicar A. Contratada seu respectivo saldo, visando subsidiar os pedidos, respeitada a ordem 
e quantitativos a serem fornecidos. 
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10.2. Emitir autorização de compra. 

10.3. Aplicar as penalidades cabíveis, nas situações previstas no edital. 

10.4. Rejeitar o item entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada. 

10.5. Efetuar o pagamento dentro das condições estabelecidas no edital. 

11.1. A Licitante vencedora deve dar garantia contra defeitos de fabricação e danos ocasionados 
no transporte dos itens em que for vencedora. Responsabilizando-se pela troca do produto 
defeituoso ou quebrado. 

11.2. Solicito prospectos técnicos de produtos do seguinte item: 

Ecoponto 2500 Litros — PEV (Ponto de Entrega Voluntária) 

Dois Irmãos do Buriti, 24 de novembro de 2021. 

Francisco Herculano da Silva 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

Du s 
noBUfltl  
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ANEXO II 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

FORNECEDOR CNPJ/MF: 

  

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIOS (PEVs), COLETORES 
DE PILHAS E BATERIAS, E COLETOR ECOLÓGICO PARA LÂMPADAS A SEREM 
DISTRIBUÍDAS E DISPOSTAS NO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS COMO 
REQUISITO PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA. 

Descrição Quantidade Marca Valor 
unitário 

Valor total 

Ecoponto 2500 Litros — PEV (Ponto de 
Entrega Voluntária) 

20 unidades 

Coletor de pilhas e baterias, de 
polietileno, cor laranja, de fixar na parede, 
com acessórios (parafusos, ruelas e 
buchas), tamanho (P 16 x L 32 x A 50 
cm). 

4 unidades 

Coletor ecológico para 150 lâmpadas 
fluorescentes tubulares, equipado com 
filtro de carvão ativo, separadores e placa 
de identificação do resíduo. Medidas: 
87cm x 124cm x 48cm. Peso: 
27Kg.Composição: matéria reciclado, 
sendo: aparas de tubos de creme dental, 
polietileno (75%) e alumínio 
(25%).Variação dimensional de até 5% 

1 unidade 

-TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 

- PRAZO DE ENTREGA: 

- LOCAL E DATA: 

- TELEFONE: BANCO: AG: CC:  

CARIMBO DO CNPJ/MF E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO  III  

MINUTA DO CONTRATO 

  

O MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, 
representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Wlademir de Souza  Volk,  brasileiro, empresário, 
casado, portador do RG n°. 001053159 SSP/MS e CPF no. 836.177.101-82, residente e 
domiciliado na Rua Campo Grande, S/N, Centro, Dois Irmãos do Buriti/MS, doravante 
denominada Contratante e a empresa , inscrita 
no CNPJ/MF sob o n° , com estabelecimento na 

, na cidade , doravante 
denominada Contratado, representada neste ato por , brasileiro, 
portador da carteira de identidade tipo RG n° , emitida pela SSP/ , e do CPF n° 

, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho de 
homologação do processo de PREGÃO ELETRÔNICO n° 008/2021 — PROCESSO 
ADMINISTRATIVO n° 148/2021, e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual redação, 
atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

DO FUNDAMENTO LEGAL: 0 presente contrato tem fundamento legal pela lei 10.520, de 17 de julho 
de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis A. espécie, de 
conformidade com o edital de Pregão Eletrônico n° 008/2021, aprovado pela Procuradoria Jurídica, 
procedimento licitatório adjudicado pelo pregoeiro em _/_/ e homologado em / / pelo 
Exmo. Prefeito Municipal, anexo ao Processo Administrativo n° 148/2021. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
1.1. 0 presente contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIOS 
(PEVs), COLETORES DE PILHAS E BATERIAS, E COLETOR ECOLÓGICO PARA LÂMPADAS A 
SEREM DISTRIBUÍDAS E DISPOSTAS NO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS COMO 
REQUISITO PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR 
2.1. 0 valor total para aquisição dos materiais, objeto deste contrato, é de R$ 

conforme tabela abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNI) QNT VLR 
UNT 

VLR 
TOTAL 

VALOR TOTAL R$ 
2.2. 0 preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo os salários e todos os encargos 
(sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os tributos 
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e para fiscais,  etc.),  a administração, o lucro, as 
despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes, e instalação, ocorrendo tal 
operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licitação, 
bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser 
necessária à execução do objeto da licitação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO: 
3.1. Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente devendo a licitante informar o 
número do banco, da agência e conta bancárias, ou através de banco credenciado, a critério da 
Administração no prazo de até 30 (trinta) dias contados do fornecimento, mediante a apresentação de notas 
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fiscais acompanhadas obrigatoriamente das comprovações de regularidade fiscal junto As Fazendas 
Públicas Federal, Estadual e Municipal, ainda comprovação de regularidade junto ao FGTS e A Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. 
3.2. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este  sell  devolvido e o pagamento será sustado para que a 
fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data 
da reapresentação do mesmo. 
3.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de Orçamento e 
Finanças, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 
3.4. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, para fms de 
atendimento das condições contratuais. 
3.5. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da prestadora. 
3.6. A Administração Municipal não pagará., sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 
3.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela Prestadora 
do prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
3.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipótese de mora por parte 
da contratante. 
3.9. 0 critério de reajuste dos preços contratados será com base no inciso XI do  art.  40, da Lei Federal n° 
8.666/93, em sua atual redação, e no mesmo percentual e data dos reajustes determinados pelo órgão 
competente do governo federal, ou da variação efetiva do custo da produção e preços atuais de mercado 
local ou regional, mediante pesquisa de preços, ou ainda na variação mensal do IPCA/IBGE; 

3.9.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou fato atribuível 
contratada, aplicar-se-á o índice IPCA/lBGE, a titulo de compensação financeira, que será o produto 
resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicado pelo número de dias de 
atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso; 

3.10. Caso ocorram majorações significativas no custo do objeto, dentro do período contratual, 
majorações estas que comprometam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, prejudicando a sua 
execução, poderá ser feito o alinhamento dos preços atingidos por estas variações, ficando eleito o índice 
oficialmente determinado por lei, com o objetivo de garantir a exeqüibilidade do objeto contratado. 
3.11. Será efetuada a retenção para a previdência social de acordo com a legislação vigente. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO 
4.1. 0 presente contrato tem duração de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado a critério da contratante, 
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 

5. CLÁUSULA QUINTA — DA DOTAÇÃO: 
5.1. 0 Fornecimento do objeto a que se refere o presente contrato corre A conta das dotações 
orçamentárias: 
07.01 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social; 
04.122.120 - PROMOÇÃO E APOIO AO DESENV. DA GESTÃO PÚBLICA; 
2.044 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICOSUSTENTAVEL 
100000 — Recursos Ordinários 

6. CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 
6.1. Da contratante: através da Secretaria Municipal de Saúde obriga-se a: 
6.1.1. Realizar os pagamentos nos termos previstos neste contrato; 
6.1.2. Contribuir para que sejam entreguem os materiais, informando os locais e horários ideais para que a 
entrega seja realizada sem interrupção. 
6.1.3, Comunicar oficialmente A contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave. 
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6.2. DA CONTRATADA: a contratada obriga-se expressamente ao seguinte: 
6.2.1. Ser responsável, por todas as despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licitação, 
tais como: salários; seguros de acidente; encargos trabalhistas, sociais e previdencidrios; indenizações; 
vales-refeições; 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 prestação da entrega, com o fim de 
constatar no local a sua efetiva execução e verificar as condições em que está sendo entregue; 
6.2.3. Responder por seus empregados em decorrência dos materiais, inclusive pela imediata indenização 
de danos por eles eventualmente causados; 
6.2.4. Responder pelos danos diretamente causados à administração ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo quando da execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o 
acompanhamento pela secretaria municipal de administração; 
6.2.5. Comunicar à administração, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 
esclarecimentos que julgar necessários; 
6.2.6. Assumir, a responsabilidade pelos encargos fiscais resultantes da adjudicação deste pregão; 
6.2.7. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem no objeto, até 25% do valor do contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
7.1. A contratada fica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste pregão. 
7.2. E vedada a subcontratação, salvo com autorização prévia do contratante. 

8. CLAUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
8.1. Durante a vigência do contrato, a entrega do objeto será fiscalizada por servidor designado para esse 
fim, representando a contratante. 
8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas 
contratada, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes. 

9. CLÁUSULA NONA — DAS PENALIDADES E MULTA 
9.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a 
CONTRATADA estará sujeita as sanções definidas nesta Cláusula. 
9.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no  art.  87, I,  III  e IV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do instrumento de contrato, a Contratante poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar 
CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do contrato. 
9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a CONTRATADA se sujeitar 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente. 
9.4. A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas 
leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 
contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se 
verifique a adequação da conduta por parte da CON1RATADA, após o que deverão ser aplicadas sanções 
de grau mais significativo. 
9.5.  Sao  exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, da Lei n° 
10.520 de 2002, dos Decretos Municipais n° 183 de 2009: 
a) Inexecução total ou parcial do contrato; 
b) Apresentação de documentação falsa; 
c) Comportamento inidõneo; 
d) Fraude fiscal; 
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 
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9.6. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada 
em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a 
terceiros. 
9.7. Para efeito de aplicação de multas, as infrações são atribuidos graus, com percentuais de multa 
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras 
e uivalentes uue sur irem conforme o caso: . 
Item 

. ... 
Descrição da Infração Grau Multa 

1 
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar; por 
ocorrência. 

2 0,4% por dia 

2 
Recusar-se a executar as determinações feitas pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
j
.
ustificado; por ocorrência; 

4 1,6% por dia 

3 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os 
fornecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de atendimento; 

5 3,2% por dia 

4 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrência. 

5 3,2% por dia 

5 
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesão corporal ou 
consequências letais; por ocorrência. 

6 4,0% por dia 

6 Inexecução total do contrato; 10 10% 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 1 0,2% por dia 

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

2 0,2% por dia 

9 Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua culpa; 2 0,4% por dia 

10 
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus anexos, mesmo que 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada 
pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

3 0,8% por dia 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, 
por ocorrência; 

3 0,8% por dia 

* Incide sobre aparte inadimplida. 
9.8. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias ateis. 
9.9. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o 
que ensejará a rescisão contratual. 
9.10. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente 
detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 
9.11. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações 
que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente 
justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido. 
9.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio 
da proporcionalidade. 

10. CLÁUSULA DECIMA — DA RESCISÃO DO CONTRATO 
10.1. A falência da contratada provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a 
declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores. 
10.2. Igualmente, constituirão motivos para rescisão do contrato: 
10.2.1. 0 não cumprimento reiterado das cláusulas contratuais. 
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10.2.2. Caso a contratante, salvo em caso de calamidade pública ou grave perturbação da ordem interna, 
não efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da apresentação da fatura sem 
qualquer satisfação do débito, a contratada poderá suspender as entregas, independentemente de 
interpelação judicial. 
10.2.3. Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltará à situação de 
normalidade, a CONTRATANTE cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações e todos os 
recursos utilizados durante a paralisação dos fornecimentos. 

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FORO 
11.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Dois Irmãos do Buriti-MS, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente contrato. 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, os 
representantes das partes. 

Dois Irmãos do Buriti -MS, de de 

WLADEMER DE SOUZA VOLK CONTRATADA 
Prefeito Municipal 
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