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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2022

PREG AO PRESENCIAL N° 001/2022- REGISTRO DE PRE^OS

MENOR PRECO POR ITEM
O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS, por meio da Comissao de Licita9ao 
denominada Pregao, composto pela Pregoeira Rosely Lacerda Miyadi e pela equipe de apoio 
composta por Luciano Moraes Coelho e Hanatiel Moura dos Santos, designados pela portaria 
n° 002/2022 de 03 de Janeiro de 2022, publicado no Diario Oficial Eletronico de Dois Irmaos 
do Buriti/MS no dia 03 de Janeiro de 2022, edi?ao 0710/2022, toma publico, para 
conhecimento dos interessados, que realizara licita9ao na modalidade PREGAO 
PRESENCIAL, tipo menor pre90 por item, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

A sessao de processamento do Pregao acontecerd na sala de reunioes do Municipio de Dois 
Irmaos do Buriti/MS, situada na Avenida Reginald© Lemes da Silva, no dia 07 de mar90 de 
2022, as 08 boras, na cidade de Dois Irmaos do Buriti/MS.

1. DA REGENCIA LEGAL
1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e altera9oes;
1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Lei Federal n° 8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor;
1.4. Lei Complementar n° 123/06;
1.5. Decreto Municipal n° 183/2009;
1.6. Decreto Municipal n° 184/2009;
1.7. Resolu96es do TCE/MS;
1.8. Demais disposi9oes contidas neste Edital.

|2. DO OBJETO DA LICITA^AO

2.1. Constitui o objeto do presente processo licitatorio na modalidade pregao presencial, 
registro de pre90S para aquisi9ao de conjunto de carteiras escolares para a Secretaria de 
Educa9ao 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.
2.3. A quantidade constante do Anexo I e para efeito de registro por unidade de pre90.
2.4. Os pre90s registrados neste procedimento terao validade de 12 (doze) meses, a partir da 
data de publica9ao da Ata de Registro de Pre90S, vedada a prorroga9ao da mesma.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1. Poderao concorrer neste Pregao, as empresas que:

3.1.1. Detenham atividade pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
3.1.2. Atendam aos requisites e exigencias constantes deste Edital e seus anexos;

3.2. Nao poderao concorrer neste Pregao:
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3.2.1. Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constitu^ao;
3.2.2. Empresa que esteja suspensa de participar de licitacao realizada pelo Municipio de 
Dois Irmaos do Buriti-MS.
3.23. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica 
Municipal, enquanto perdurarem os motives da puni9ao;
3.2.4. Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituida por 
servidor ou dirigente de orgao da entidade contratante ou responsavel pela licita9ao, nos 
termos do art. 9°, Inciso III, da Lei Federal n° 8.666/93;

4.1. O Credenciamento far-se-a mediante a apresenta9ao dos seguintes documentos:
4.1.1. No caso de diretor, socio ou proprietario da empresa licitante que comparecer 
ao local, devera comprovar a representatividade por meio da apresenta9ao: de ato 
constitutive, 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, antes do inicio do credenciamento.
4.1.2. Tratando-se de procurador devera apresentar instrumento publico ou particular 
de procura9ao, com firma reconhecida em cartorio, com poderes expresses para formular 
ofertas e lances de pre90s e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome 
da licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subitem 
acima, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

4.2. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.
4.3. No memento do credenciamento devera ser apresentada Declara9ao de Habilita9ao 
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n° 10.520/2002, 
dando ciencia de que cumprem plenamente os requisites da habilita9ao, podendo o credenciado 
ou representante preencher a declara9ao no momento da abertura da sessao.
4.4. A empresa licitante somente podera se pronunciar atraves de seu representante 
credenciado e ficara obrigada pelas declara9oes e manifesta9oes do mesmo.
4.5. O representante legal da licitante que nao se credenciar perante a Pregoeira e Equipe de 
Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular ficara impedido de participar 
das fases de lances verbais, de negocia9ao de pre90S, de declarar a inten9ao de interpor 
recurso, enfim, para representar a licitante durante a reuniao de abertura dos envelopes 
Proposta ou Documenta9ao relativa a este Pregao, caso em que sera mantido o seu pre9o 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordena9ao das propostas e apura9ao do menor 
pre90.
4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, devido a necessidade de 
identifica9ao pela Comissao Permanente de Licita9ao, deverao credenciar-se mediante 
declara9ao na forma do Anexo VIII deste edital.

4.6.1. O descumprimento do disposto acima, sem prejuizo das san9oes cabiveis, 
caracterizara renuncia expressa e consciente, desobrigando a Pregoeira, dos beneficios 
da Lei Complementar 123/06 aplicaveis ao presente certame;
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4.7. A nao apresentasao ou a nao incorpora^ao do documento de credenciamento nao 
inabilitara a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela 
inesma.
4.8. Caso o proponente nao compare9a} mas envie toda a documenta9ao necess&ria dentro do 
prazo estipulado, participara do Pregao com a primeira proposta apresentada quando do 
im'cio dos trabalhos, devendo estar ciente que estar& renunciando a fase de lance, de 
negociaqao e a interposiqao de recursos.
5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1. Ate o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, a licitante devera apresentar 
a Equipe de Apoio, juntamente com a Declara9ao de Habilita9ao (conforme Anexo III), a 
proposta escrita e a documenta9ao. em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes extemas e frontais, em caracteres destacados, alem da razao social 
do licitante, se os mesmos nao forem timbrados, os seguintes dizeres:

MUNIClPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022 

ENVELOPE 01 - PROPOSTA 

RAZAO SOCIAL E CNPJ

MUNIClPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS 

PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022 

ENVELOPE 02 - DOCUMENTACAO 

RAZAO SOCIAL E CNPJ

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

6.1.1. A proposta devera ser entregue impressa em papel timbrado da empresa devendo 
center (Razao Social, numero do CNPJ, endere90, e meios de comunica9ao a distancia 
da licitante) e em arquivo disponibilizado pela Comissao de Licitaqao do Municipio 
de Dois Irmaos do Buriti MS, para preenchimento das propostas em midia eletronica 
(pen-drive);
6.1.2. A ultima folha deverd estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante;
6.1.3. O prazo de entrega dos materiais sera conforme solicita9ao do 6rgao/entidade 
requisitante, na forma constante no Anexo I Termo de Referencia.

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



Processo n2Arefetarj*DolsHmaosao BuntsM PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI FIs:
Rub.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

6.1.4. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 dias, contados da data estipulada 
para a abertura dos envelopes;
6.1.5. Somente serao aceitosprefos cotados emmoedanacional, ou seja, em Real (R$), 
em algarismos arabicos, com, no maximo duas casas decimais pos virgula.
6.1.6. Nos pre^os cotados deverao estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, 
compreendendo os impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do fomecimento, 
bem ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
6.1.7. O valor global informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE 
REFERENCIA mencionado no Anexo I deste Edital, sob pena de desclassifica^ao da 
proposta.

6.2. A apresenta^ao da proposta implicara plena aceita^ao, por parte da licitante, das 
condi^oes estabelecidas neste edital.
6.3. E de inteira responsabilidade da proponente o pre90 e demais condi^oes 
apresentadas.
6.4. Caso os prazos estabelecidos no subitem 6.1.4, nao estejam indicados na proposta, os 
mesmos serao considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento.
6.5. Nao se admitira proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que 
apresentar pre^os unitarios inexequiveis, simbolicos, irrisorios ou de valor zero, 
incompativeis com os pre9os de insumos e salaries de mercado acrescido dos respectivos 
encargos.
6.6. As Propostas de Pre^os deverao contemplar a totalidade dos quantitativos fixados para 
o item constante do Anexo I deste edital.

7* DO JULGAMENTOE CLASSIFICACAODAS PROPOSTAS

7.1. No dia, horae local designado no preambulo deste Edital, sera aberta sessao publicapara 
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.
7.2. A Pregoeira procedera a abertura do Envelope n°01, contendo a Proposta de Pre9os Escritas 
ordenando-as em ordem crescente de pre9os e, em seguida, fara uma analise previa dos pre9os, 
observando a exatidao das opera9oes aritmeticas que conduziram ao pre90 total, procedendo-se 
as corre9oes de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como criterio de 
aceitabilidade o “menor pre90 por item”.
7.3. Durante o julgamento e analise das propostas, sera verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisites estabelecidos neste Edital, 
devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente 
aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos.
7.4. Apos proceder conforme descrito no subitem anterior, a Pregoeira selecionara as 
propostas para fase de lances, observando os seguintes criterios:

a) Classificara a licitante autora da proposta de menor pre9o por item e todas aquelas 
apresentadas com pre90s sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), em rela9ao 
ao menor pre90 ofertado, disposto em ordem decrescente, para que os representantes legais 
das licitantes participem da etapa de lances verbais.
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b) Nao havendo pelo menos 03 (tres) propostas na condisao 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 pre^os ofertados.
c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de 
lances, realizar-se a o sorteio para definir a ordem da apresenta9ao dos lances.

7.4.1. No caso de empate nos pre90s, serao admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do numero de licitantes.
7.5. A Pregoeira convocara as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresenta9ao 
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo 
autor da proposta de maior pre90, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor.
7.6. A Pregoeira, antes da etapa de lances, podera estabelecer o interval© mmimo entre os 
lances, para agilizar a sessao.
7.7. Na fase de lances verbais sera permitido o uso de celulares pelos representantes para 
eventuais consultas telefonicas, os quais disporao ate o maximo de 03 (tres) minutos, por 
consulta.
7.8. Em observancia a Lei Complementar Federal n°123/2006, na presente licita9ao sera 
assegurada como criterio de desempate, preferencia de aquisi9ao para as microempresas e 
empresas de pequeno porte.

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

7.9. 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°123/2006).
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° 123/2006).
7.9.4. O disposto neste subitem somente se aplicara quando a melhor oferta inieial nao 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (§2° do art. 45 
da Lei Complementar Federal n° 123/2006).

7.10. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicara 
a exclusao da licitante da etapa de lances verbais e a manuten9ao do ultimo pre9o 
apresentado pela licitante, para efeito de ordena9ao das propostas.
7.11. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 
as penalidades previstas neste Edital.
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7.12. Nao havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, sera encerrada a 
etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de MENOR PRE£0 
POR ITEM.

8. DAHABILITACAOBSEU JULGAMENTO

8.1. Para habilita^ao neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da 
melhor oferta, devera comprovar, mediante apresenta^ao no ENVELOPE n° 02, os 
documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de 
preferencia, na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferencia e exame 
correspondentes:
8.1.1. Documenta9ao relativa a HABILITA^AO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alteraijoes ou a 
respectiva consolidai^ao, se houverem, devidamente registrado na junta comercial, em 
se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por a9oes, acompanhado 
de documento de elei9ao de seus administradores; ou ainda
c) Inscri9ao do ato constitutive registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas 
Juridicas, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de elei9ao da diretoria 
em exercicio.
d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa juridica como socia junta-se 
para a habilita9ao o CNPJ da respectiva empresa.
e) Decreto de autoriza9ao e ato de registro ou autoriza9ao para funcionamento 
expedido pelo orgao competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no pais, quando a atividade assim o exigir.
Obs: os documentos elencados no subitem acima poderao ser dispensados caso 
tenham sido apresentados na fase de credenciamento.

8.1.2. Documenta9ao relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:
a) Prova de inscri9ao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministerio da 
Fazenda (CNPJ/MF);
b) Prova de inscri9ao 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 Contributes Sociais - INSS, bem 
como Debitos relativos aos Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida pelo 
Ministerio da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional / Receita Federal do 
Brasil), conforme Portaria MF n°358 de 05.09.2014, alterada pela Portaria MF n°443 
de 17.10.2014;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Piiblica Estadual (Certidao Negativa de 
Debitos Gerais, compreendendo todos os tributes de competencia do Estado), emitida 
pelo orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na 
forma da Lei.
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e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (Certidao Negativa de 
Debitos Gerais, compreendendo todos os tributos de competencia do Municipio), 
emitida pelo orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa 
licitante, na forma da Lei.
f) Certificado de Regularidade de Situa^o CRS, perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Service / FGTS;
g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 
12.440 de 07.07.20ll.

8.1.3. QUALIFICA^AO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
juridica;

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

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, com mimero do CNPJ e com o endere90 
respective;
b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.

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

8.4.1. Serao aceitas somente copias legiveis;
8.4.2. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
8.4.3. A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver duvida e julgar necessario.

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

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 periodo, a criterio da Administra9ao Publica, atraves 
do 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°123/2006).
8.5.2. A nao regulariza9ao da documenta9ao, no prazo concedido, implicara decadencia 
do direito a contrata9ao, sem prejufzo das sa^oes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 
8.666/93 de 21.06.1993, sendo facultado a Administra9ao convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classifica9ao, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licita9ao (§2° do art. 43 da Lei Complementar Federal n°123/2006).

8.6. Apos examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilita9ao das 
licitantes, mediante confronto com as conduces 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 IMPUGNAgAO
9.1. Qualquer interessado podera, ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura 
da sessao de processamento do Pregao, solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar 
o presente Edital, sob pena de decadencia de faze-lo administrativamente.

9.1.1. A peti9ao devera ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente 
na sede da administra9ao ou enviada por e-mail, conforme endere90S constantes no 
subitem 14.13, contendo os documentos necessarios para a perfeita identifica9ao da 
impugnante, bem como de documentos onde seja possivel a verifica9ao da capacidade 
de representa9ao do signatario, sob pena de nao conhecimento;

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

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

9.3. Acolhida a impugna9ao ao ato convocatorio sera designada nova data para realiza9ao do 
certame, com a devida publicidade, inclusive das altera9oes, se houverem.
9.4. A manifesta9ao da inten9ao de interpor recurso, pleiteada pela licitante devera ser feita 
a Pregoeira imediatamente apos a declara9ao do(s) vencedor(es).
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9.5. A licitante na sua manifesta9ao explicitara, necessariamente, a motivasao consistente 
que sera liminarmente avaliada pela Pregoeira, o qual decidira pela sua aceita9ao ou nao.
9.6. A falta de manifesta9ao imediata e motivada da inten9ao de interpor recurso pela 
licitante, implicara na decadencia desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto a(s) 
licitante(s) vencedora(s).
9.7. Admitido o recurso, a licitante tera o prazo de 03 (tres) dias uteis para a apresenta9ao 
das razoes recursais escritas, dirigidas a Pregoeira, que devera ser protocolizada no 
Departamento de Licita96es do Municipio ou enviada por email conforme endere90s 
constantes no subitem 14.13, e estara disponivel as demais licitantes classificadas, para 
impugna-lo ou nao, apresentando suas contrarrazoes em ate 03 (tres) dias uteis, contados do 
termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartorio dos autos 
do Pregao.
9.8. As licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarao intimadas a faze-lo desde a 
reuniao de realiza9ao deste Pregao.
9.9. Uma vez tempestivo, a Pregoeira recebera o recurso, declarando o seu efeito suspensive, 
e encaminhara a Procuradoria Juridica para analise e parecer, serido a decisao proferida pela 
autoridade competente responsavel pela homologa9ao da licita9ao.
9.10. O provimento quanto ao merito do recurso pela autoridade competente implica tao 
somente a invalida9ao daqueles atos que nao sejam passiveis de aproveitamento.
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 consequencia 
homologar o procedimento licitatorio.

10. DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS

10.1. Homologada a licita9ao ao pre90 do primeiro colocado poderao ainda ser registrados 
tantos fomecedores quantos necessaries para que em fim9ao das propostas apresentadas, seja 
atingida a quantidade total estimada para o item ou lote.

10.1.1. A confirmacao de adesao ao primeiro menor nreco sera consignada em ata
da sessao da licitacao

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 
Pre90S.
10.2.1. O prazo acima citado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando 
durante o seu transcurso for solicitado pela prestadora convocada, desde que ocorra motive 
justificado e aceito pela Comissao de Licita9ao.
10.3. Colhidas as assinaturas, o Departamento de Lic^oes providenciara a imediata 
publicagao da Ata no Diario Oficial do Municipio.
10.4. As empresas com pre90s registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Pre90S, apos a respectiva assinatura da Ata.
10.5. 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, respeitada a ordem de classifica9ao.
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10.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas sem que haja 
convoca9ao para a assinatura de Ata de Registro de Presos, as licitantes estarao liberadas 
dos compromissos assumidos.
10.7. A ata de registro de pre<?os resultante deste certame tera a vigencia de 12 (doze) meses, 
a contar da de publica^ao da Ata de Registro de Pre90S.

11. DA CONTRATACAO
As obriga9oes decorrentes do Registro de Pre90S serao firmadas com o Municipio11.1.

de Dois Irmaos do Buriti, observada as conduces estabelecidas neste edital e no que dispoe 
o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e sera formalizada atraves de instrumento contratual.
11.2. O prazo para a retirada da nota de empenho e/ou assinatura do Contrato sera de 05 
(cinco) dias uteis, contados da convoca9ao.
11.3. Os quantitativos do objeto serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, 
observarao obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pre90S.
11.4. A licitante vencedora nao podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, 
total ou parcialmente o objeto da presente licita9ao.

12. DOPAGAMENTO
12.1. Os pagamentos serao efetuados mediante crddito em conta corrente devendo a licitante 
informar o numero do banco, da agenda e conta banc&ria, ou atraves de banco credenciado, 
a criterio da Administra9ao, no prazo de ate 30 (trinta) dias contados do fomecimento dos 
materiais, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das 
comprova9oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a Just^a do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Ddritos Trabalhistas - CNDT
12.2. Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta9ao do mesmo.
12.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, a Secretaria de 
Planejamento e Finan9as, a seu criterio, podera devolve-la para as devidas con^oes ou 
aceitd-la.
12.4. Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, 
para fins de atendimento das conduces contratuais.
12.5. Na pendencia de Iiquida9ao da obriga9ao financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual, o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor 
da prestadora.
12.6. A Administra9ao Municipal nao pagard, sem que tenha autoriza9ao previa e formal, 
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao 
institui9oes financeiras.
12.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros decorrentes da inobservancia 
pela prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.
12.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipdtese 
de mora por parte da contratante.
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13. DA DOTACAO ORgAMENTARlA

13.1. As despesas decorrentes das aquisi9oes da presente licita9ao correrao das Secretaria de 
Educa9ao de Dois Irmaos do Buriti, 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 conduces estabelecidas neste edital e ao que dispoe o 
artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e altera9oes.

14. DAS biSPOSIgOES FINAIS

14.1. E facultada a Pregoeira ou a autoridade superior, em qualquer fase da licita9ao, a 
promo9ao de diligencia destinada a esciarecer ou complementar a instru9ao do processo, 
vedada a inclusao posterior de documento que deveria ser apresentado em sessao publica da 
licita9ao.
14.2. Fica assegurado ao Prefeito, no interesse da administra9ao, anular ou revogar a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licita9ao, observada as disposi9oes contidas 
no art. 49 da Lei n. 8.666/93.
14.3. Apos a apresenta9ao daproposta, nao cabera desistencia, salvo motive justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
14.4. As licitantes sao responsdveis pela fidelidade e legitimidades das informa9oes e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licita9ao, bem como, pelo custo da prepara9§o 
e apresenta9ao dos documentos, independentemente do resultado do processo licitatorio.
14.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe9a a 
realiza9ao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, salvo 
comunica9§o ao contrario.
14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia de 
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So iniciam e vencem os prazos em dias e horarios de 
expediente.
14.7. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais, nao importard no afastamento 
da licitante, desde que seja possivel a aferi9ao de sua qualifica9ao e da exata compreensao 
de sua proposta, durante a realiza9ao da sessao publica da licita9ao.
14.8. As normas que disciplinam esta licita9ao serao sempre interpretadas em favor da 
amplia9ao da disputa entre os interessados, sem o comprometimento dos principios que 
regem a lei.
14.9. 0 ato de homologa9ao do procedimento nao confere o direito a contrata9ao.
14.10. Os casos omissos serao resoividos pela Pregoeira com base na legisla9ao vigente.
14.11. Os envelopes contendo a “documenta9ao e propostas” eliminadas do certame ficarao 
a dispos^ao dos licitantes pelo prazo mdximo de 15 (quinze) dias uteis do encerramento da 
licitapao, apos este periodo serao destruidos.
14.12. As decisoes da Pregoeira serao consideradas defmitivas somente apos homologa9ao 
do procedimento pelo Prefeito.
14.13. Informa9oes ou esclarecimentos adicionais sobre a presente licita9ao poderao ser 
obtidos pelos interessados junto ao Departamento de Compras e Licita96es, com a servidora
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Rosely Lacerda Miyadi, localizada na Avenida Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, 
Dois Irmaos do Buriti - MS, ou atraves do e-mail: licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br, 
ate o segundo dia que anteceder a data de recebimento dos envelopes I e II no horario de 
7h00min as 12h00min.
14.14. Fica eleito o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, 
renunciando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para processar as questoes 
resultantes desta licita9ao e que nao possam ser dirimidas administrativamente.

Dois Irmaos do Buriti-MS, 17 de fevereiro de 2022.

iRtfnCCSosSANTOSMOISES P
Secretario de Administra^ao
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ANEXOI

TERMO DE REFERENCIA
DO OBJETO: O objeto da presente licita9ao e a selefao da proposta mais vantajosa para a 
Administrafao Publica, objetivando o registro de pre90s para aquisi9ao de mesas e cadeiras escolares, 
para atendimento as Secretaria de Educa9§o do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS.

DA FORMA DE FORNECIMENTO: Os produtos serao adquiridos de forma parcelada, a medida 
em que se reveiar necessaria, tendo por finalidade as 39068 descritas nas Comunica9oes Intemas, 
para serem utilizadas pelos departamentos e diversas secretarias deste municipio de Dois Irmaos do 
Buriti-MSs pelo periodo de 12 (doze) meses, e de acordo com as especifica9oes e quantidades no 
presente Termo de Referencia.

DA ENTREGA: Os materiais serao empregados em a9oes a serem realizadas diretamente pelos 
servidores do municipio, em suas diversas demandas.

Os pedidos deverao ser entregues diretamente nos locais indicados na autoriza9§o de fomecimento, 
conforme prazo, especifica9oes e quantidades solicitadas.

A participa9ao na licita9ao implicara na aceita9ao de todas as conduces nele estabelecidas, sendo 
que, o nao cumprimento das conduces de entrega no prazo estipulado ensejara imediato 
cancelamento do registro de pre90s, alem da aplica9ao das san9oes e penalidades previstas neste 
edital, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

JUSTIFICATIVA: O objetivo da contrata9ao e a aquisi9ao de conjuntos de mesas e cadeiras 
escolares em atendimento a rede municipal de ensino. Considerando que a volta as aulas presenciais 
se encontra prevista para o dia 03/03/2022, e que o Municipio de Dois Irmaos do Buriti nao possui 
em seu mobiliario conjuntos de mesas e cadeiras suficientes para aterider a todos os alunos da rede 
municipal de ensino, bem como que grande parte do mobiliario se encontra deteriorado, por meio do 
desgaste natural dos mobiliarios, a aquisi9ao de conjuntos de mesas e cadeiras e necessaria.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Pre9o;

ADJUDICACAO DO OBJETO: Por item;

PRECOS REFERENCIAIS PARA CRITERIO DE ACEITABILIDADE:
Sob pena de desclassifica9ao os valores deverao respeitar os seguintes pre90s maximos:

DESCRIQAO UN. QTDE VLRUN. ■ VLR TOTALITEM

183.780,00300 612,60JOGO DE MESA E CADEIRA 
ESCOLAR - MODELO CJA-06 - 
ADULTO-COR AZUL

UN01

61.920,00100 619,20JOGO DE MESA E CADEIRA 
ESCOLAR - MODELO CJA-05 - 
JUVENIL - COR VERDE

UN02
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JOGO DE MESA E CADEIRA 
ESCOLAR - MODELO CJA-04 - 
INFANTIL - COR VERMELHA

200 582,20 116.440,0003 UN

R$ 362.140,00VALOR TOTAL

DOS PRECOS: Os prefos registrados serao fixes e irreajustaveis pelo prazo de vigencia da ata de 
registro de pre90s.

DA DOTACAO ORNAMENT ARIA: As despesas decorrentes da entrega do objeto da presente 
licita^ao correrao a cargo da Secretaria Municipal de Educa9ao, Usuarias da Ata de Registro de 
Pre90s, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de 
empenho, contrato ou documento equivalente, observada as conduces estabelecidas neste ed.ital e ao 
que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n° 8.666/93 e altera9des.

1. DAS CONDICOES E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: O prazo de entrega e de 
30 dias, contados da solicita9ao do setor requisitante, emitida pela expedi9ao da autoriza9ao de 
fornecimento ou documento equivalente, em remessa a ser definida pela Administra9ao, dela 
devendo constar: a data, o valor unitario do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a 
entrega dos produtos, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsavel, sendo efetuado diretamente 
a empresa contratada, devidamente autorizada pela autoridade superior, contendo o numero de 
referencia do Contrato.
Os licitantes obrigam-se a fomece-los nas conduces estipuladas no presente instrumento, sob pena 
de rejei9ao e aplica9ao das penas cabiveis.
Serao recusados os materiais que nao atendam as especifica9oes constantes neste process© de compra 
e/ou que nao estejam adequados para uso.

O fomecedor ficara obrigado a trocar, em ate 01 dia, sem onus para o Municipio, o produto que vier 
a ser recusado.
Em caso de irregularidade nao sanada pelo fomecedor, a Administra9ao, por meio de seu 
representante, reduzira a termo os fatos ocorridos e encaminhara a autoridade competente para que 
sejam tomadas as providencias legais pertinentes.

Em caso de necessidade de providencias solicitadas pelo Contratante e nao realizadas por parte do 
fomecedor, os prazos para pagamento serao suspenses, e considerado o fornecimento em atraso, 
sujeitando-o a aplica9ao de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras 
san9oes estabelecidas na lei e neste Edital.
O recebimento dos materiais se efetivara, em conformidade com os art. 73 a 76 da Lei Federal n° 
8.666/93, especificamente nos termos do art. 73, inciso II, ah'neas “a” e “b” do referido dispositive.

Relativamente ao disposto na presente clausula, aplica-se subsidiariamente, as disposi9oes da Lei n° 
8.078/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.

DO PAGAMENTO: Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente devendo 
a licitante informar o numero do banco, da agencia e conta bancarias, ou atraves de banco 
credenciado, a criterio da Administra9ao no prazo de ate 30 (trinta) dias, do fornecimento, mediante 
a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das comprova9oes de regularidade 
fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e Municipal, ainda comprova9ao de regularidade 
junto ao FGTS e a Just^a do Trabalho, mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos 
Trabalhistas - CNDT.
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DAS SAN£OES ADMINISTRATTVAS: Alem daquelas determinadas por leis, decretos, 
regulamentos e demais dispositivos legais, a Detentora da Ata estara sujeita as sanfoes deflnidas 
nesta Clausula.

Sem prejufzo das sai^oes cominadas no art. 87,1, HI e IV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecu9ao total 
ou parcial da ata de registro de pre9os, a Detentora da Ata podera, garantida a previa e ampla defesa, 
aplicar a licitante multa sobre a parcela inadimplida do contrato.

De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a Detentora da Ata se sujeitar a 
Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a reabilita9ao perante a 
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Detentora da Ata 
ressarcir a Administra9ao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da san9ao aplicada 
com base na legisla9ao vigente.

A san9ao denominada “Advertencia” so tera lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas 
leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos significativos ao objeto do 
fomecimento, cabivel somente ate a segunda aplica9ao (reincidencia) para a mesma infra9ao, caso 
nao se verifique a adequa9ao da conduta por parte da Detentora da Ata, apos o que deverao ser 
aplicadas san9oes de grau mais significative.
Sao exemplos de infra9ao administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 1993, da Lei n° 
10.520 de 2002, do Decreto Municipal n° 183 de 2009:

a) Inexecu9ao total ou parcial do contrato;

b) Apresenta9ao de documenta9ao falsa;

c) Comportamento intdoneo;

d) Fraude fiscal;

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

As san9oes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada 
em desfavor da Detentora da Ata, conforme infra9ao cometida e prejuizos causados a administra9ao 
ou a terceiros.
Para efeito de aplica9ao de multas, as inffa9oes sao atribuidos graus, com percentuais de multa 
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principals situa9oes previstas, nao eximindo de 
outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Grau MultaDescri9ao da InfragaoItem
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como por 
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi9ao 
complementar; por ocorrencia.______________________________
Recusar-se a executar as determina9oes feitas pela 
FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorrencia;________
Suspender ou interromper, salvo por motivo de for9a maior ou caso 
fortuito, os fomecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade 
de atendimento;__________________________________________
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 
por ocorrencia.___________________________________
Permitir situa9ao que crie apossibilidade ou cause danos fisico, lesao 
corporal ou consequencias letais; por ocorrencia.

0,4% por dia21

1,6% por dia42

3,2% por dia53

3,2% por dia54

4,0% por dia65

10%10lnexecu9ao total do contrato;6
Para os itens a seguir, deixar de:

Manter a documenta9ao de habilita9ao atualizada; por item, por 
ocorrencia. ____________

0,2% por dia17
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Descrigao da Infragao Grau MaltaItem
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
mmimos estabelecidos por esta Ata; por item, por ocorrencia. 0,2% por dia28

Ressarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa;_____
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e seus anexos, 
mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, apos reincidencia 
formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorrencia.
Cumprir determina9ao formal ou instru9ao complementar da 
FISCALIZACAO, por ocorrencia;___________________________

0,4% por dia29

3 0,8% por dia10

3 0,8% por dia11

* Incide sobre a parte inadimplida.

As san9oes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa previa do 
interessado, no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
Apos 30 (trinta) dias da falta de execu9ao do objeto, sera considerada inexecu9ao total da Ata de 
Registro de Pre90s, o que ensejara o cancelamento do pre90 registrado.

As san9oes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que eventualmente 
detenha a Detentora da Ata ou efetuada a sua cobran9a na forma prevista em lei.

As san9oes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrencia de situa9oes 
que se enquadrem no conceito juridico de for9a maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente 
justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade competente, conforme prejuizo 
auferido.
A autoridade competente, na aplica9ao das san9des, levara em considera9ao a gravidade da conduta 
do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a Administra9ao, observado o 
principio da proporcionalidade.
DAS ALTERACOES DESTE TERMO DE REFERENCIA: Este Termo de Referencia podera 
sofrer aItera9oes 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 conduces estabelecidas pela legisla9ao vigente.
DA APROVACAO: Aprovo o presente termo de referencia dando-lhe for9a de projeto basico para 
que possa produzir os desejados efeitos extemos.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 17 de Janeiro de 2022.

EDER DE AGUIAR VIANA 
Secretario Municipal de Educagao
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ANEXO II - FORMULARIO DE PROPOSTA (modelo)

OBJETO: REGISTRO DE PRE^OS PARA AQUISigAO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS 
ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAgAO DE DOIS IRMAOS DO BURITI/MS.
De acordo com as especifica5oes e quantidades constantes no Termo de Referenda deste edital.

MARCA VLRDESCRigAOITEM UN. QTDE VLR UN. TOTAL

01 JOGO DE MESA E 
CADEIRA ESCOLAR - 
MODELO CJA-06 
ADULTO-COR A2UL

UN

JOGO DE MESA E 
CADEIRA ESCOLAR - 
MODELO CJA-05 
JUVENIL - COR VERDE

UN02

JOGO DE MESA E 
CADEIRA ESCOLAR - 
MODELO CJA-04 
INFANTIL 
VERMELHA

UN03

COR

VALOR TOTAL

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

Cidade - UF3___de de 2022.

Telefone:

AG: CC:Banco:

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

A proposta de pre?os deverd ser solicitada atraves do e-mail: 
licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br. A proposta podera tamb6m ser retirada junto a 
Comissao Permanente de Licita96es, no Pa<?o Municipal, sito a Avenida Reginald© 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 cadastre, com no minimo: razao social, 
CNPJ, endere90 complete, telefone para contato, e-mail oficial e dados bancarios.

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

mailto:licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br


Processo n9 CQ£Prcfetrma da
DolstnmlosmooBuriti^Wr FIs:PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI "T?VV^Rub.:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO III

DECLARACAO DE HABILITA^AO

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

, 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 habilitaqao exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL N°. XXX/XXXX, autorizado 
pelo Processo Administrativo n° 006/2022.

(Nome da Empresa)
n°

Por ser expressa manifestaqao da verdade, firmo o presente.

de de 2022.(______),
cidade estado

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

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penalidades cabi'veis, a inexistencia de fatos que impe9a 
a nossa empresa de participar de licita9oes publicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existencia de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilita9ao, na forma determinada no §2°, do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93

-MS,____/

Assinatura do representante legal da empresa

NOME:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

N° DO CNPJ/MF DA EMPRESA
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ANEXOV

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

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

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

n°

e do CPF/MF n°n°.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi9ao de aprendiz ( ).

dede-MS,

Assinatura do representante legal da empresa

(Observafao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Local de realizacao da sessao: Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos
do Buriti-MS.

/ /Data:
Horario: horas.

do Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, situada a Av. Reginaldo 
Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti/MS, representada neste ato pelo 
Prefeito Municipal, Wlademir de Souza Volk, nos termos da Lei n° 10.520/2002 e 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e posteriores altera9oes, e demais normas aplicaveis, em 
face da classifica^ao da proposta apresentada no Processo Administrative n° 006/2022, 
modalidade PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022- Registro de Pre90S, por delibera9ao da 
Pregoeira do Municipio, conforme Ata da sessao publica do dia
......... , RESOLVE registrar os pre9os para aquisi9ao de conjunto de carteiras escolares,

, inscrita no CNPJ 
, neste

Aos

e homologada em

atraves do Sistema de Registro de Pre90s oferecido pela empresa 
sob o n° , telefone:Municipio de

, portador do da cedula de identidade n°........
, de cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima

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

, CEP

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. Constitui o objeto do presente Ata de Registro de Pre9o na modalidade pregao presencial 
para registro de pre90S para aquisi9ao de conjunto de carteiras escolares para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educa9ao de Dois Irmaos Do Buriti/MS, de acordo 
com as especifica9oes e quantidades constantes no Termo de Referencia deste edital.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
2.1. A presente Ata de Registro e o documento vinculativo obrigacional de fomecimento, 
onde constarao os pre90s a serem praticados, com caracteristicas de compromisso da licitante 
vencedora, que se convocada, vier celebrar contrato para aquisi9ao do objeto nas conduces 
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 pre90, obedecida a ordem de 
classifica9ao e os quantitativos propostos.
2.2. As empresas com pre9os registrados passarao a ser denominadas Detentoras da Ata de 
Registro de Pre90S, apos a respectiva assinatura da Ata.
2.3. Caso a prestadora primeira classificada, apos convoca9ao, nao comparecer ou recusar 
assinar a Ata de Registro de Pre90S, sem prejuizo das comina96es a ele previstas neste edital, 
a Pregoeira convocara as demais licitantes, na ordem de classifica9ao, mantido o pre9o da 
primeira classificada na licita9ao.
2.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem que haja convoca9ao 
para a assinatura de Ata de Registro de Pre90s, as licitantes estarao liberadas dos 
compromissos assumidos.
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2.5. A ata de registro de pretjos tera a vigencia de 12 (doze) meses, a contar da data de 
publica9ao de seu extrato.

3. CLAUSULA TERCTIRAApQSUSllAMOSMATAMMGIiSlMrDE'PRE^Og
3.1. A Ata de Registro de Pre^os sera utilizada pela Secretaria Municipal de Dois Irmaos do 
Buriti na qualidade de Usuaria da Ata.
3.2. Cabera as Usuarias da Ata a responsabilidade, apos o registro de presos, pelo controle 
do cumprimento de todas as obriga^oes relativas ao fomecimento, inclusive aplica9ao das 
san9oes previstas neste edital.
3.3. A Usuaria da Ata devera informar ao Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de Pre90S, 
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 fomecedor 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 Pre90S 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 contrata9des oriundas do 
Sistema Registro de Pre90s ficando-lhe facultada a utiliza9ao de outros meios para aquisi9ao de 
item, respeitada a legisla9ao relativa as Heroes, sendo assegurado ao beneficiario do Registro 
de Pre90s preferencia em igualdade de conduces.

4, CLAUSULA QUARTA-bO ACEITEE RECEBIMENTO J.<^«r£

4.1. Cada aquisi9ao 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.
4.2. A empresa classificada ficara obrigada a atender as Autoriza96es de Fomecimentos 
efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega ocorrer em data 
posterior ao seu vencimento.
4.3. 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.
4.4. O prazo de entrega dos materiais sera conforme solicita9ao do orgao/entidade 
requisitante, na forma constante no Anexo I Termo de Referencia e recebimento da nota de 
empenho ou instrumento equivalente, o qual sera remetido por e-mail a ser informado pela 
detentora.
4.5. Em caso de atraso na entrega do objeto, a Contratada devera apresentar justificativa 
devidamente comprovada, sujeitando-se a aceita9ao da CONTRATANTE.
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4.6. Sera recusado objeto que nao atenda as especiflcasoes constantes neste edital e/ou que 
nao estejam adequados.
4.7. Caso a licitante classificada em primeiro lugar nao receber ou nao retirar a nota de 
empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a Administra^ao 
convocara a segunda classificada para fomecer o objeto, e assim sucessivamente quanto as 
demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabiveis.
4.8. A segunda classificada so podera fomecer o produto a Administrate quando a primeira 
classificada tiver seu registro junta a Ata cancelada.
4.9. Os produtos, objetos desta licitato, deverao ser acompanhados de notas fiscais 
distintas, ou seja, de acordo com a Autorizato de Fomecimento devendo constar o numero 
da Ata de Registro de Pre^os, o produto, o valor unitario, a quantidade, o valor total e o local 
da entrega dos materiais, alem das demais exigencias legais.
4.10. Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que 
couber, as disposifjoes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.
4.11. As despesas relativas ao fomecimento do objeto correrao por conta exclusivas das 
detentoras da ata.

5. CLAUSULA QUINTA - DA CONTRATAC&O
5.1. As obriga9oes decorrentes e constantes do Registro de Pre9os serao firmadas com o 
Municfpio de Dois Irmaos do Buriti, observada as conduces estabelecidas neste edital e no que 
dispoe o art. 62 da Lei Federal n°. 8.666/93, e sera formalizada atraves de:

a) Nota de empenho ou documento equivalente, quando a entrega nao envolver obriga9oes 
futuras;

B) Nota de empenho ou documento equivalente e contrato de fomecimento, quando 
presentes obriga9oes futuras.

5.1.1. A Ata de Registro de Pre90s (Anexo VI) e parte integrante do Edital de Convoca9ao, 
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 (cinco) 
dias uteis, contados da convoca9ao.
5.3. Os quantitativos de fomecimento serao os fixados em nota de empenho e/ou contrato e, 
observarao obrigatoriamente os valores registrados em Ata de Registro de Pre90s.
5.4. A licitante vencedora nao podera subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total 
ou parcialmente o objeto da presente licita9ao.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PREgO E RBViSAO
6.1. Os pre90S registrados serao fixos e irreajustaveis durante a vigencia da Ata de Registro 
de Pre90S.
6.2. Na ocorrencia do pre9o registrado tomar-se superior ao pre90 praticado no mercado, a 
Comissao de Licita9ao notificara a prestadora com o primeiro menor pre90 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 especifica95es.
6.3. 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.
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6.4. Simultaneamente, procedera a convoca9ao das demais prestadoras, respeitada a ordem 
de classificasao visando estabelecer igual oportunidade de negocia^ao.
6.5. Na ocorrencia de cancelamento de registro de pre90 para o item, podera o Municipio de 
Dois Irmaos do Buriti - MS solicitar nova licita9ao para a aquisi9ao do objeto, sem que caiba 
direito de recurso.

7. CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1 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 Administra9ao no prazo de ate 30 (trinta) dias contados, do fomecimento dos 
materials, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das 
comprova9oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, ainda comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a lustra do Trabalho, 
mediante a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
7.2 Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta9ao do mesmo.
7.3 Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de 
Or9amento e Finan9as, a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas corre9oes, ou aceita-
la.
7.4 Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, 
para fins de atendimento das conduces contratuais.
7.5 Na pendencia de liquida9ao da obriga9ao financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor 
da prestadora.
7.6 A Administra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autoriza9ao previa e formal 
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao 
institui9oes financeiras.
7.7 Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, 
pela Prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.
7.8 Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de 
mora por parte da contratante.

8. CLAUSULA NONA - DAS SANgOES ADM1NISTRATIYAS
8.1 Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a DETENTORA estara sujeita as san9oes definidas nesta Clausula.
8.2 Sem prejuizo das san9oes cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela 
inexecu9ao total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante podera, garantida a 
previa e ampla defesa, aplicar a DETENTORA multa sobre a parcela inadimplida do 
contrato.
8.3 De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a DETENTORA se 
sujeitar a Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica 
enquanto perdurarem os motives determinantes da puni9ao ou ate que seja promovida a 
reabilita9ao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida

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



ffProcesso n2 00Prefvttiifa tieDotehmaosdo Burnsi PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI FIs:
Rub.: ^Qrr\

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

sempre que o contratado ressarcir a Administrasao pelos prejuizos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da san9ao aplicada com base na legislate vigente.

8.4 A san^ao denominada “Advertencia” so tera lugar se emitida por escrito e quando se 
tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos 
significativos ao objeto da contratagao, cabivel somente ate a segunda aplicagao 
(reincidencia) para a mesma infragao, caso nao se verifique a adequagao da conduta por parte 
da DETENTORA, apos o que deverao ser aplicadas sangoes de grau mais significative.

8.5 Sao exemplos de infragao administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 
1993, da Lei n° 10.520 de 2002, dos Decretos Municipals n° 183 de 2009:

a. Inexecugao total ou parcial do contrato;

b. Apresentagao de documentagao falsa;

c. Comportamento inidoneo;

d. Fraude fiscal;

e. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

8.6 As sangoes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa 
ser acionada em desfavor da DETENTORA, conforme infragao cometida e prejuizos 
causados a administragao ou a terceiros.

8.7 Para efeito de aplicagao de multas, as infragoes sao atribuidos graus, com percentuais de 
multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situagoes previstas, nao 
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

MultaDescrigao da Infragao GrauItem

Executar a entrega incompleta, paliativo substitutive como por cardter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposigao complementar; por 
ocorrencia.

0,4% por dia21

Recusar-se a executar as determinagoes feitas pela FISCALIZA^AO, sem 
motive justificado; por ocorrencia; 1,6% por dia42

Suspender ou interromper, salvo por motive de forga maior ou caso fortuito, 
os fomecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de atendimento; 3,2% por dia5

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrencia. 3,2% por dia54

Permitir situagdo que crie a possibilidade ou cause danos fi'sico, lesao 
corporal ou consequencias letais; por ocorrencia. 4,0% por dia65

10 10%InexecugSo total do contrato;6

Para os itens a seguir, deixar de:

0,2% por diaManter a documentagao de habilitagao atualizada; por item, por ocorrencia. 17

Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites minimos 
estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrencia. 0,2% por dia28
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MultaDescrifao da Infra9ao GrauItem

Ressarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa; 0,4% por dia9 2

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referenda e seus anexos, mesmo 
que nao previstos nesta tabela de multas, apos reincidencia formalmente 
notificada pela FISCALIZA^AO; por ocorrencia.

0,8% por dia310

Cumprir determinafao formal ou instru^o complementar da 
FISCAL1ZACAO, por ocorrencia; 0,8% por dia311

* Incide sobre a parte inadimplida.

8.8 As san^oes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa 
previa do interessado, no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

8.9 Apos 30 (trinta) dias da falta de execu^ao do objeto, sera considerada inexecugao total 
da Ata, o que ensejara o Cancelamento do Pego Registrado.

8.10 As sangoes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a DETENTORA ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em
lei.

8.11 As sangoes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrencia 
de situagoes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou cases fortuitos, 
devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade 
competente, conforme prejmzo auferido.

8.12 A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a gravidade 
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a 
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

9, CLAUSULA NONA- DO CANCELAMENTO DO PRECQ REGISTRADO
9.1. A Ata de Registro de Prego sera cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de 
vigencia ou quando nao restarem prestadoras registradas e, por iniciativa do Munidpio de 
Dois Irmaos do Buriti/MS quando:

9.1.1. A licitante nao formalizar o contrato decorrente do registro de pregos e/ou nao 
retirar o instrumento equivalente no prazo estipulado ou descumprir exigencias da Ata 
de Registro de Pregos, sem justificativa aceitavel;

9.1.2. Ocorrer qualquer das hipoteses de inexecugao total ou parcial do instrumento de 
ajuste;

9.1.3. Os pregos registrados apresentarem-se superiores ao do mercado e nao houver 
exito na negociagao;

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

9.1.5. Por razao de interesse publico, devidamente motivado.

9.2. Cancelado o Registro de Prego induzira na convocagao da prestadora com classificagao 
imediatamente subsequente.

9.3. Sera assegurado o contraditorio e a ampla defesa do interessado, no respective processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificagao ou publicagao.
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10. CLAUSULA DECIMA - PA DOTACAO QRCAMENf ARIA
10.1. As despesas decorrentes das aquisi9oes da presente licita9ao correrao da Secretaria 
Municipal de Educa9ao 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 conduces 
estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e altera9oes.

11. CLAUSULA DEOMA PRIMEIRA - DO PRE^O REGISTRADO
11.1. Considerando tratar-se de julgamento de licita9ao na modalidade de Pregao Presencial, 
tipo menor pre90 por item, HOMOLOGADO a classifica9ao das empresas conforme abaixo 
especificadas, as empresas vencedoras ficam assim registrados:

VLR VLRDESCRigAOITEM UND QNT UNT TOTAL

Classifica9ao Geral 
la Empresa

2a Empresa

3n Empresa

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DA PUBLIC®ADE
12.1. O extrato da presente Ata de Registro de Pre90 sera publicado no Diario Oficial do 
Municipio, conforme o disposto no art. 61, pardgrafo unico, da Lei Federal n.°8.666/93.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PAS PISPOSICOES F1NAIS
13.1. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposi9oes constantes da Lei n.° 10.520, de 17 
de julho de 2002, dos Decretos Municipals n.° 083/2009 e n° 084/2009. da Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e demais normas aplicdveis a especie.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO
14.1. 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.
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Dois Irmaos do Buriti-MS, XX de XXXXX de 2022.

WLADEMIR DE SOUZA VOLK DETENTORA

Prefeito Municipal
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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°
, na cidade

empresa
, com estabelecimento na

, doravante denominada Contratada, representada 
_____ , brasileiro, portador da carteira de identidadeneste ato por 

tipo RG n° _ , emitida pela SSP/___, e do CPF n°
Contrato, cuja ceIebra9ao foi autorizada pelo despacho de homologa9ao do processo de 
PREGAO PRESENCIAL N° 001/2022- PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2022, e 
nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual reda9ao, atendidas as clausulas e 
condi9oes que se enunciam a seguir:

, pactuam o presente

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Aquisi9ao de conjunto de carteiras escolares para atender as Secretaria de Educa9ao de 
Dois Irmaos do Buriti/MS.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1.0 valor total para aquisi9ao dos conjunto de carteiras escolares, objeto deste contrato, e

), conforme tabelade R$ .(
abaixo:

VLR
UNT

VLR
TOTALDESCRICAO UND QNTITEM

1

2

R$VALOR TOTAL
2.2. contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condi9oes contratuais, os acrescimos ou 
supressoes que se fizerem no objeto, ate 25% do valor do contrato.

2.3. O pre9o proposto sera considerado suficiente e completo, abrangendo os salaries e todos 
os encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como demais encargos 
incidentes), os tributes (impostos, taxas, emolumentos, contributes flscais, e para fiscais, 
etc.), o fomecimento de mao-de-obra especializada, EPI(s), assessorios, consumiveis e 
objetos, a administra9ao, o lucro, as despesas decorrentes de carregamento, 
descarregamento, fretes, transportes, hospedagem, alimenta9ao e deslocamentos de qualquer 
natureza, ocorrendo tal opera9ao, unica e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade
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da empresa vencedora da licitacao, bem como qualquer outro encargo ou despesa, ainda que 
aqui nao especificada, que possa incidir ou ser necessaria a execufao do objeto da Iicita9ao.
3. CLAUSULA TERCEIRA 
REAJUSTAMENTO
3.1. Os pagamentos serao efetuados mediante credito em conta corrente, devendo a licitante 
informar o numero do banco, da agencia e conta bancaria, ou atraves de banco credenciado, 
a criterio da Administra9ao, no prazo de ate 30 (trinta) dias contados do fomecimento dos 
materiais, mediante a apresenta9ao de notas fiscais acompanhadas obrigatoriamente das 
comprova9oes de regularidade fiscal junto as Fazendas Publicas Federal, Estadual e 
Municipal, e comprova9ao de regularidade junto ao FGTS e a Just^a do Trabalho, mediante 
a apresenta9ao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
3.2. Ocorrendo erro no documento da cobran9a, este sera devolvido e o pagamento sera 
sustado para que a prestadora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresenta9ao do mesmo.
3.3. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal/fatura, o Departamento de 
Or9amento e Finan9as, a seu criterio, podera devolve-la, para as devidas corre9oes, ou aceita-

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E

la.
3.4. Na hipotese de devolu9ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, 
para fins de atendimento das conduces contratuais.
3.5. Na pendencia de liquida9ao da obriga9ao financeira em. virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor 
da prestadora.
3.6. A Administra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autoriza9ao previa e formal, 
nenhum compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao 
institutes financeiras.
3.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia 
pela prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.
3.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de 
mora por parte da contratante.
4. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1. 0 presente contrato tern dura9ao de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a criterio 
da contratante, por iguais e sucessivos periodos, ate o limite de 60 (sessenta) meses.
5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTAQAO
5.1. As despesas decorrentes do objeto da presente licita9ao correrao a cargo das diversas 
Secretaria de Educa9ao de Dois Irmaos do Buriti/MS, Usuaria da Ata de Registro de Pre90S, 
cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas respectivas notas de
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empenho, contrato ou documento equivalente, observada as conduces estabelecidas neste 
edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e altera9oes.
6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA
6.1. DA CONTRATANTE: atraves da Secretaria Municipal de Educate obriga-se a:

6.1.1. Permitir o livre acesso ao local da entrega do material;
6.1.2. Prestar as informa9oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
vencedora;
6.1.3. Contribuir para que sejam entreguem os materiais, informando os locals e 
horarios ideais para que a entrega seja realizada sem interrup9ao.
6.1.4. Comunicar oficialmente a vencedora quaisquer falhas ocorridas, 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 aquisi9ao dos materiais 
objetos desta licita9ao, tais como: salaries; seguros de acidente; encargos trabalhistas, 
socials e previdenciarios; indeniza9oes; vales-refei9oes; vales-transportes e outras que 
por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo govemo.
6.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a presta9ao da 
entrega, com o fim de constatar no local a sua efetiva execu9ao e verificar as conduces 
em que esta sendo entregue;
6.2.3. Responder por seus empregados em decorrencia dos materiais, inclusive pela 
imediata indeniza9ao de danos por eles eventualmente causados;
6.2.4. Responder pelos danos diretamente causados a administra9ao ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execu9ao do objeto, nao excluindo ou
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reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela secretaria municipal de 
administrate;
6.2.5. Comunicar a administrate), por escrito, qualquer anormalidade de carater 
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:
7.1. E expressamente proibida, por parte da contratada, durante a vigencia do contrato, a 
contratato ele servidor do quadro da contratante.A contratada fica proibida de veicular 
publicidade acerca do objeto deste pregao.

7.2. E vedada a subcontratato, salvo com autorizato previa do contratante.
8. CLAUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZA^AO
8.1. Durante a vigencia do contrato, a entrega do objeto sera fiscalizada por servidor 
designado para esse fim, representando a contratante.
8.2. As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante deverao 
ser solicitadas a contratada, em tempo habil, para a adoto das medidas convenientes.
9. CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTA
9.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, a CONTRATADA estara sujeita as sa^oes definidas nesta Clausula.
9.2. Sem prejuizo das santes cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela 
inexecute) total ou parcial do instrumento de contrato, a Contratante podera, garantida a 
previa e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa sobre a parcela inadimplida do 
contrato.
9.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a CONTRATADA se 
sujeitar a Declarato ele inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate) Publica 
enquanto perdurarem os motives determinantes da punito e>u ate que seja promovida a 
reabilitato perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administrate pelos prejuizos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sante) aplicada com base na legislate) vigente.
9.4. A santo denominada “Advertencia” so tera lugar se emitida por escrito e quando se 
tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem prejuizos 
significativos ao objeto da contratato, cabivel somente ate a segunda aplicato
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(reincidencia) para a mesma infrasao, caso nao se verifique a adequate da conduta por parte 
da CONTRATADA, apos o que deverao ser aplicadas saiujoes de grau mais significativo.

9.5. Sao exemplos de infra^o administrativa penalizaveis, nos termos da Lei n° 8.666 de 
1993, da Lei n° 10.520 de 2002, dos Decretos Municipals n° 183 de 2009:

a) Inexecu9ao total ou parcial do contrato;

b) Apresenta^ao de documenta^o falsa;

c) Comportamento inidoneo;

d) Fraude fiscal;

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

9.6. As sanies serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa 
ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infra9ao cometida e prejuizos causados 
a administra9ao ou a terceiros.

9.7. Para efeito de aplica9ao de multas, as infra9oes sao atribuidos graus, com percentuais 
de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principals situa9oes previstas, nao 
eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Grau MultaDescri9ao da Infra^doItem
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutive como por carater 
permanente, ou deixar de providenciar recomposi^So complementar; por 
ocorrencia.

0,4% por dia21

Recusar-se a executar as determina95es feitas pela FISCALIZAQAO, sem 
motive justificado; por ocorrencia; 1,6% por dia42

Suspender ou interromper, salvo por motive de for5a maior ou caso fortuito, 
os fomecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade de 
atendimento;_____________________________________________
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 
ocorrencia.

3,2% por dia5

3,2% por dia54

Permitir situa9ao que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesao 
corporal ou consequencias letais; por ocorrencia. 4,0% por dia65

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

Manter a documenta^o de habilita^o atualizada; por item, por ocorrencia. 0,2% por dia17
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites minimos 
estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrencia. 0,2% por dia28

0,4% por diaRessarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa; 29
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referencia e seus anexos, mesmo 
que nao previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidencia formalmente 
notificada pela F1SCALIZACAO; por ocorrencia.__________________
Cumprir determina^o formal ou instrupao complementar da 
FISCALIZACAO, por ocorrencia;_____________________________

0,8% por dia310

0,8% por dia311

* Incide sobre a parte inadimplida.

9.8. As san9oes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa 
previa do interessado, no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

9.9. Apos 30 (trinta) dias da falta de execu9ao do objeto, sera considerada inexecu9ao total 
do contrato, o que ensejara a rescisao contratual.
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9.10. As sai^oes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobran9a na forma prevista em
lei.
9.11. As sangoes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrencia 
de situagoes que se enquadrem no conceito juridico de forga maior ou casos fortuitos, 
devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a criterio da autoridade 
competente, conforme prejuizo auferido.
9.12. A autoridade competente, na aplicagao das sangoes, levara em consideragao a 
gravidade da conduta do inffator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a 
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.
10. CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO DO CONTRATO
10.1. A falencia da contratada provocara a rescisao de pleno direito do contrato, como 
tambem a declaragao judicial de insolvencia e a abertura do concurs© de credores.
10.2. Igualmente, constituirao motives para rescisao do contrato:
10.2.1. O nao cumprimento reiterado das clausulas contratuais.
10.2.2.
ordem interna, nao efetue o pagamento dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar da 
apresentagao da fatura sem qualquer satisfagao do debito, a contratada podera suspender as 
entregas, independentemente de interpelagao judicial.

Quando encerrado o movimento grevista a empresa CONTRATADA voltara a 
situagao de normalidade, a CONTRATANTE cessara a intervengao de imediato, restituindo 
as instalagoes e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisagao 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 
questdes oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) 
vias, os representantes das partes.
Dois Irmaos do Buriti -MS,

Caso a contratante, salvo em caso de calamidade publica ou grave perturbagao da

10.2.3.

de de

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

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEOUENO PORTE

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

, por
, portador (a) da Carteira de

expedida pela / e de CPF n° ______________,
DECLARA, sob as san9oes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 
na presente data, e considerada

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

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

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

de-MS, de

CARIMBO DE CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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