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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EDITAL

PREGAO ELETRONICO N° 002/2022 
PROCESSO ADMINS1TRATIVO N° 042/2022

MENORPRECO

O MTJNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
atraves da Comissao Permanente de Licitasao - Pregao Eletronico - nomeada pela Portaria 003/2022 
de 03/01/2022, toma publico que no dia 08 de Julho de 2022 as 09:00 boras (BR). no endereQO 
eletronico www.comprasnet.gov.br/, realizar-se-a procedimento licitatorio, na modalidade 
PREGAO ELETRONICO, execupao direta, do tipo “Menor Pre^o” - Modo de Disputa Aberto, 
autorizada no Processo Administrative n° 042/2022. 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 altera9oes e demais especificaqoes e conduces constantes neste ato 
convocatorio.

1. REGENCIA LEGAL

1.1. Lei Federal n° 8.666/93 e altera9oes;
1.2. Lei Federal n° 10.520/02;
1.3. Decreto Federal n° 10.024/19;

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

1.5. Lei Complementar n° 123/06;
1.6. Decreto Municipal n° 183/2009;
1.7. Decreto Municipal n° 42/2021;
1.8. Demais disposi9oes contidas neste Edital

2. DO OBJETO

2.1. A presente licita9ao tem por objetivo a CONTRATA£AO DE EMPRESA 
ESPEC1ALIZADA EM PRESTACAO DE SERVINGS DE SEGURO PARA ATENDER OS 
VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCA^AO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS, conforme conduces, quantidades e 
exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2.2. As especifica9oes detalhadas do objeto deste Edital constam do Anexo I - Termo de Referencia, 
o qual faz parte integrante deste Edital, as quais nao poderao ser alteradas, constando orienta9oes e 
dados objetivos para os licitantes elaborarem suas propostas.
2.3. Nos preqos deverao estar incluidos todos os custos com tributes incidentes ou que venham a 
incidir sobre o objeto, inclusive o frete ate os locais indicados na autoriza9ao de fomecimento dentro 
dos limites urbanos da cidade de Dois Irmaos do Buriti/MS.
2.4. A aquisi9ao sera formalizada por interm£dio do Contrato, na forma do Anexo Ill, e nas conduces 
previstas neste edital.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO

3.1. A participa9ao nesta licita9ao importa a proponente irrestrita aceita9ao das conduces 
estabelecidas no presente Edital, bem como, a observancia dos regulamentos, normas administrativas 
e tecnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos. A nao observancia destas conduces ensejara no 
sumario IMPEDIMENTO de participa9ao da proponente neste certame.
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3.1.1. Nao cabe as licitantes, apos sua abertura, alega9ao de desconhecimento de seus itens 
ou reclamagao quanto ao seu conteudo. Antes de iniciar o credenciamento, as licitantes 
deverao ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as 
especificapoes do ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA).

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

3.2.1. A declarato falsa relativa ao cumprimento dos requisites de habilitato e proposta 
sujeitara a licitante as sa^oes previstas neste Edital e nas demais comina9oes legais (Art. 7°, Lei 
n° 10.520/02).

3.3. Fica vedada a subcontrata9ao, cessao ou transferencia total ou parcial do objeto.
3.4. Poderao participar deste PREGAO ELETRONICO as empresas que atendam as seguintes 
exigencias:

3.4.1. Atendam as conduces deste EDITAL e seus Anexos, inclusive quanto a documenta9ao 
exigida para habilita9ao, e estiverem devidamente credenciados na Secretaria de Logistica e 
Tecnologia da Informa9ao - SLTI, do Ministerio do Planejamento, Or9amento e Gestao, por 
meio do site www.comprasnet.gov.br/:
3.4.2. Somente empresas que estiverem regularmente estabelecidas no Pais, cuja fmalidade e 
ramo de atividade seja compativel com o objeto desta Licita9ao;
3.4.3. Cooperativas e outras formas de associativismo, desde que dependendo da natureza do 
servi9onao haja, quando da execu9ao contratual, a caracteriza9ao do vinculo empregaticio entre 
os executores diretos dos servi9os (cooperados) e a pessoa juridica da cooperativa ou a propria 
Administra9ao Publica.
3.4.4. Participa9ao exclusiva ME(s) e EPP (s) sediadas de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte locais e regionais para itens de valor ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (art. 48, I LC 
123/06).
3.4.5. Por ambito regional entende-se aquelas sediadas no estado de Mato Grosso do Sul.

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

3.5.1. Que se encontrem sob falencia, concurso de credores, dissoiu9ao ou liquida9ao;

3.5.2. Sob a forma de consorcio;
3.5.3. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administra9ao Publica 
(Federal, Estadual e Municipal), durante o prazo de san9ao, conforme art. 87, inciso IV, da 
Lei n° 8.666/93;
3.5.4. Empresa impedida de licitar e contratar com o Municipio de Dois Irmaos do Buriti- 
MS, durante o prazo da san9ao,nos termos do art. 7°, da Lei n° 10.520/2002;
3.5.5. Empresa punida com suspensao temporaria (art. 87, inciso III, da Lei n° 8.666/93) do 
direito de licitar e contratar com a Administra9ao Publica (Federal, Estadual e Municipal), 
durante o prazo de san9ao;
3.5.6. Empresario proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n° 
8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), durante o prazo de san9ao;
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3.5.7. Empresario proibido de contratar com a Administrate Publica, em razao do disposto 
no art. 72. paragrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), durante o 
prazo de santo;
3.5.8. Estrangeiras que nao funcionem no Pais.

3.6. Nao poderao concorrer direta ou indiretamente nesta licita^ao:
3.6.1. Servidor ou dirigente de orgao ou Entidade contratante ou responsavel pela licitapao, 
conforme art. 9°, inciso TIL da Lei Federal n° 8.666/93.

3.6.2. E vedada a participate de servidor publico na qualidade de diretor ou integrante de 
conselho da empresa licitante, participante de gerencia ou Administrate da empresa. ou 
exercer o comercio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditario.

3.6.3. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo 
economico ou financeiro, somente poder& apresentar uma unica proposta de pre^os. Caso 
uma Licitante participe em mais de uma proposta de prepos. estas propostas de pre<?os nao 
serao levadas em considerate e serao rejeitadas pela Entidade de Licitapao.
3.6.4. Para tais efeitos entende-se que. fazem parte de um mesmo grupo economico ou 
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participapao em mais de 5%), 
ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem economica ou 
financeiramente a outra empresa.

4. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

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

4.1.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuito de chave de identificapao e de senha. pessoal e 
intransferivel para acesso ao Sistema Eletronico no site www.comnrasnet.gov.br.

4.1.2. 0 credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal unica e 
exclusiva da licitante, ou de seu representante legal e na presunpao de sua capacidade tecnica para 
realizapao das transapdes inerentes ao Pregao Eletronico.
4.1.3. O uso da senha de acesso pela licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transapao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor 
doSistema ou ao Municipio de Dois Irmaos do Buriti-MS, promotor da licitapao, 
responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha. ainda que por 
terceiros.
4.1.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor do Sistema 
para imediato bloqueio de acesso.
4.1.5. Como requisite para participapao deste Pregao Eletronico, a licitante devera manifestar, 
em campo proprio do Sistema Eletronico, que cumpre plenamente os requisites de habilitapao e 
que sua proposta encontra-se em conformidade com as exigencias previstas neste Edital, 
ressalvados os casos de participapao de microempresa e de empresa de pequeno porte. no que 
conceme a regularidade fiscal.

5. DA QUAL1FICACAO DAS ME(s) e EPP(s),
5.1. As microempresas. empresas de pequeno porte e empresas equiparadas a ME/EPP. devem 
atender as disposipoes estabelecidas na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 
edemais normas de estilo para fins de fruipao dos beneficios ali dispostos.
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5.2. Licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera declarer, em 
campo proprio do Sistema, que atende aos requisites do art. 3° da LC n° 123/2006. estando apto a 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 e 49 da mesma Lei, para fazer jus aos 
beneficios previstos.

6. DO CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRBCOS
6.1. O julgamento da Proposta de Prepos dar-se-a pelo criterio de MENOR PRE^O POR ITEM, 
observadas as especifica9oes tecnicas e os parametros mmimos de desempenho defmidos no Edital.

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

7.1. A participa^ao no Pregao Eletronico dar-se-a por meio da digitapao da senha privativa da Licitante 
e subsequente encaminhamento da proposta de prejos COM VALOR TOTAL DO ITEM 
(CONFORME EXIGENCIA DO SISTEMA ELETRONICO), a partir da data da liberagao do Edital 
no site wmv.comprasgovernamcntais.gov.brhttp://www.comprasnei.gov.br/. ate o horario limite de iru'cio da 
Sessao Publica, horario de Brasilia, quando entao, encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento 
da proposta de pre90S. Durante este periodo a Licitante podera incluir ou excluir proposta de pre90S.

7.1.1. A licitante serd inteiramente respons&vel por todas as transa9oes assumidas em seu nome 
no sistema eletronico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes 
lances, se for o caso (inciso III, Art. 19, Decreto Municipal n° 42/2021), bem como acompanhar 
as opera96es no sistema durante a sessao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de 
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexao (inciso IV, art. 19, Decreto Municipal n° 42/2021).
7.1.2. As propostas de pre90S registradas no Sistema Comprasnet implicarao em plena aceita9ao, 
por parte da Licitante das conduces estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.1.3. Anexar na proposta prospectos tecnicos que confirmem as caracteristicas dos produtos 
ofertados, com cada modelo solicitado, referente aos itens licitados.

7.2. Apos a divulga9ao do Edital no endere90 eletronico www.comprasgovemamentais.uov.br. as 
Licitantes deverao REGISTRAR suas propostas de pre90s, no campo “DESCRKJAO DETALHADA 
DO OBJETO”, contendo a DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO, incluindo QUANT! DADE, 
PREQO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA COMPRASNET), ate a data e hora 
marcada para a abertura da sessao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, quando, entao, 
encerrar-se-a, automaticamente. a fase de recebimento de proposta, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAQAO DE SUA PROPOSTA.

7.2.1. As propostas registradas no Sistema COMPRASNET NAO DEVEM CONTER 
NENHUMA IDENTIFICAQAO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o principio 
da impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. Em caso de identifica9ao da licitante na 
proposta registrada, esta sera DESCLASSIFICADA pela Pregoeira.

7.3. A Licitante sera responsavel por todas as transa9oes que forem efetuadas em seu nome no Sistema 
Eletronico, assumindo como finnes e verdadeiras sua proposta de pre90s e lances inseridos em sessao 
publica.
7.4. A licitante devera obedecer rigorosamente aos tennos deste Edital e seus anexos. Em caso de 
discordancia existente entre as especifica9oes do objeto descritas no COMPRASNET e as 
especifica9des constantes no ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA). prevalecerao as ultimas.
7.5. Na Proposta de Pre90S registrada/inserida no sistema deverao estar incluidos todos os insumos 
que o compoem, tais como: despesas com mao-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas,
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fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execute do objeto desta 
licita(?ao.
7.6. Os documentos que compoem a proposta e a habilitate do licitante melhor classificado somente 
serao disponibilizados para avalia9§o da pregoeira e para acesso publico apos o encerramento do 
envio de lances.

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

8.1. A partir da data e horario estabelecido no edital para o certame, a Pregoeira abrira a sessao 
publica. verificando as propostas de pre^os lanpadas no sistema. as quais deverao estar em perfeita 
consonancia com as especifica^Ses e conduces detalhadas no Item7.2 do Edital.

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

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

8.3. As licitantes deverao manter a impessoalidade, nao se identificando, sob pena de serem 
desclassificadas do certame pelo pregoeiro.
8.4. Em seguida ocorrera o imcio da etapa de lances, via Internet, unica e exclusivamente, no site: 
hups://www.comprasgovemamentais.gov.br/ conforme Edital.
8.5. Todas as licitantes poderao apresentar lances para os ITENS cotados. exclusivamente por meio 
do Sistema Eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respective 
horario de registro e valor.

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

8.6. Ser6 adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto”, assim 
definido no inciso I do art. 31 do Decreto Municipal n° 042/2021.
8.7. 0 interval© de diferen^a entre os lances, tanto em relagao aos lances intermediaries, quanto em 
relate do lance que cobrir a melhor oferta, devera ser de, no mmimo:

Intervalo de lancesITEM
RS 10,001

8.8. A abertura e o fechamento da fase de lances “via Internet55 serao feitos pela Pregoeira. a qual e 
respons£vel somente pelo prazo iminente, sendo o Sistema Comprasnet o responsavei pelo 
fechamento do prazo aleatoric.

8.8.1. A etapa de lances da sessao publica tera dura^ao de dez minutos e, apos isso. ser& 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois 
minutos do perfodo de dura^o da sessao publica.
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8.1.1.1. As licitantes poderao oferecer lances menores e sucessivos, observado o horario 
fixado e as regras de sua aceita9ao;

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

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

8.8.1.4. Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serao informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada 
a identifica9ao do detentor do lance;

8.8.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica 
encerrar-se-a automaticamente.

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

8.9.1. A exclusao de lance sera possivel somente durante a fase de lances, conforme 
possibilita o sistema eletronico, ou seja, antes do encerramento do item;

8.9.2. O proponente que encaminhar o lance com valor aparentemente inexequivel durante o 
periodo de encerramento aleatoric, e, nao havendo tempo habil para exclusao e/ ou 
reformula9ao do lance, caso o mesmo nao honre a oferta encaminhada, tera sua proposta 
DESCLASSIFICADA na fase de aceitabilidade;

8.10. No caso de desconexao com a Pregoeira no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletronico, o 
Sistema Eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recep9ao dos lances;

8.10.1. A Pregoeira, quando possivel, dara continuidade a sua atua9ao no certame, sem 
prejuizo dos atos realizados;
8.10.2. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao do 
Pregao Eletronico sera suspensa e tera reinicio somente apos decorridas vinte e quatro horas 
apos a comunica9ao expressa aos participantes, atraves do CHAT MENSAGEM, no endere90 
eletronico utilizado para divulga9ao no site https://www.comprasgovemaiiientais.gov.br/.

8.11. Incumbira a licitante acompanhar as opera9oes no Sistema Eletronico durante a sessao publica do 
Pregao Eletronico, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da 
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexao;
8.12. A desistencia em apresentar lance implicara exclusao da licitante da etapa de lances e na 
manuten9ao do ultimo pre9o por ela apresentado, para efeito de ordena9ao das propostas de pre9os;
8.13. Apos o encerramento da etapa de lances, sera veriticado se ha empate entre as licitantes que neste 
caso, por for9a da aplica9ao do tratamento diferenciado, se enquadram como Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme determina a Lei Complementar n° 123/2006, 
CONTROLADO SOMENTE PELO SISTEMA COMPRASNET;
8.14. Entende-se como empate aquelas situa9oes em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais depois de encerrada a etapa de lances;
8.15. No caso de empate, sera concedida prioridade de contrata9ao de microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor pre90 
valido, nos termos previstos na Lei Complementar n° 123/2006, observando o seguinte:
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8.15.1. Aplica-se o disposto neste subitem nas situates em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou ate 
10% (dez por cento) superior ao menor pre^o;
8.15.2. A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor 
classificada podera apresentar proposta de pre?© inferior aquela considerada vencedora da 
Hcita^ao. situa^ao em que sera adjudicado o objeto em seu favor;
8.15.3. Na hipdtese da nao contrata9ao da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada 
local ou regionalmente com base na alinea "b", serao convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na situa^ao da alinea "a", na ordem classificatoria, para o exercicio do 
mesmo direito;
8.15.4. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente. sera realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

8.15.5. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia para produto 
nacional em relate ao produto estrangeiro previstas no artigo 3°. da Lei n° 8.666/93. a prioridade 
de contrata9ao prevista neste artigo sera aplicada exclusivamente entre as propostas que fizerem 
jus as margens de preferencia, de acordo com os Decretos de aplica9ao das margens de 
preferencia, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pela Lei n° 
8.666/93.

9. DA NEGOC1ACAO E ATUALIZACpAO DOS PREgOS

9.1. Apos finaliza9§o dos lances havera negocia9oes e atualiza9des dos pre90S por meio do CHAT 
MENSAGEM do sistema Comprasnet, devendo a Pregoeira examinar a compatibilidade dos pre90s 
em rela9ao ao estimado para contrata9ao, bem como se o valor unitario e total se encontram com 
no maximo 02 (duas) casas decimals;

9.1.1. A Pregoeira nao aceitara e nao adjudicara o item cujo pre90 seja superior ao valor de 
mercado, para a contrata9ao, apurado pelo Departamento de Licita96es e Contratos -DLC.
9.1.2. Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido. a 
Pregoeira podera convocar no CHAT MENSAGEM para atualiza9ao do referido lance, e/ou 
realizar a atualiza9ao dos valores arredondando-os para menor automaticamente, caso a 
licitante permane9a inerte.

10. PA ACEITAgAO DA PROPOSTA DE PREgOS

10.1. Cumpridas as etapas anteriores, a Pregoeira verificara a aceita9§o da licitante conforme 
disposi9oes contidas no presente Edital.

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

10.2. Se a proposta de pre90s nao for aceitavel. a Pregoeira examinara a proposta de pre90S 
subsequente e. assim sucessivamente, na ordem de classifica9ao, ate a apura9ao de uma proposta de 
pre90S que atenda ao Edital;

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

10.2.1.1. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestamente 
inexequivel, caso o mesmo nao honre a oferta encaminhada, tera sua proposta rejeitada 
na fase de aceitabilidade.
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10.2.1.2. Quando houver indicios de inexequibilidade da proposta de pretjo, sera 
oportunizado a licitante o Prindpio do Contraditorio e da Ampla Defesa, para que 
querendo esdare9a a composiijao do pre90 da sua proposta, on em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligencias, na forma do §3° 
do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.3. Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as 
penalidades estabelecidas neste Edital;
10.4. Se no curso da licita9ao, depreender indicio de que o levantamento previo de pre90S padece de 
fragilidade, a Pregoeira podera diligenciar a disparidade dos pre9os ofertados pelos participantes em 
razao da estimativa inicial.
10.5. Para ACEITAQAO do valor de menor lance, a Pregoeira e equipe de apoio analisarao a 
conformidade do objeto proposto com o solicitado no Edital. Para tanto, apos a fase de lances, a 
Pregoeira, antes da aceita9ao do item, convocara todas as licitantes que estejam dentro do valor 
estimado para contrata9ao, no prazo de no maximo 02 (duas) boras, se outro prazo nao for fixado, 
contados da solicita9ao, para enviar:

10.5.1. A PROPOSTA DE PRE£OS, com o valor devidamente atualizado do lance ofertado 
com a especifica9ao completa do objeto, contendo marca, valor unitario dos objetos deste 
edital, sob pena de desclassifica9ao, em caso de descumprimento das exigencias e do prazo 
estipulado;
10.5.2.0 envio da proposta de pre9os, solicitada no subitem 10.5, devera ser anexada 
corretamente no sistema comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) unico arquivo 
(excel, word, Zip, doc, docx, JPG ou PDF), Tendo em vista que o campo de inser9ao e unico, 
a Divisao de Compras e Licita96es cumprira rigorosamente o Art. 7° da Lein°. 10.520/02.

10.5.2.1. Caso a licitante de menor lance seja desclassificada, serao convocadas as 
licitantes na ordem de classifica9ao de lance.

10.6. Toda e qualquer informa9ao referente a convoca9ao para efetuar o anexo sera transmitida pela 
Pregoeira, via sistema ou por meio do CHAT MENSAGEM, ficando os licitantes obrigados a acessa-lo.
10.7. A PREGOEIRA, EM HIPOTESE ALGUMA, CONVOCARA A LICITANTE PARA 
REENVIO DA PROPOSTA DE PRE^OS FORA DO PRAZO PREVISTO NO SUBITEM
10.5.

10.7.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (proposta ou 
prospecto) a solicita9ao devera ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 10.5 do 
Edital.

10.8. Havendo apenas uma oferta, esta podera ser aceita, desde que atenda a todos os tennos do 
Edital e seu pre9o seja compativel com o valor estimado da contrata9ao, e atualizado;
10.9. Se a proposta ou lance de menor valor nao for aceitavel, a Pregoeira examinara a proposta ou 
o lance subseqiiente, verificando a sua aceitabilidade, e assim sucessivamente, ate a apura9ao de uma 
proposta ou lance que atenda a este Edital.
10.10. Na situa9ao em que houver oferta ou lance considerado qualificado para a classifica9ao, 
aPregoeira podera negociar com a licitante para que seja obtido um pre90 melhor.
10.11. A aceita9ao da proposta podera ocorrer em momento ou data posterior a sessao de lances, a 
criterio da Pregoeira que comunicara as licitantes por meio do sistema eletronico, via CHAT 
MENSAGEM;
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10.12. A Pregoeira poder£ encaminhar pelo Sistema Eletronico contraproposta diretamente a 
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido um preqo justo, bem 
assim decidir sobre a sua aceitaqao, divulgando ACEITO. e passando para a fase de habilita<?ao.

11. DAS CORREgOES ADMISSIVEIS

11.1. Nos casos em que a Pregoeira constatar a existencia de erros numericos nas propostas de 
preqos. sendo estes nao significativos. proceder-se-a as corre^oes necessarias para a apura^ao do 
pre<?o final da proposta, obedecendo as seguintes disposiqoes:

11.1.1. Havendo divergencias entre o pre<?o final registrado sob a forma numerica e o valor 
apresentado por extenso, prevalecera este ultimo;
11.1.2. Havendo divergencias nos subtotals, provenientes dos produtos de quantitativos por 
pre90s unitarios, a Pregoeira procedera a corre^ao dos subtotais, mantendo os prepos unitarios 
e alterando em conseqtiencia o valor total da proposta.

12. DA HABIL1TACAO DA(S) LICITANTE(S)

12.1. Concluida a fase de ACEITAQAO, ocorrera a fase de habilitate da(s) licitantes(s);
12.1.1. A documentapao de habilitato das Licitantes podera ser substituida pelo Sistema de 
Cadastramento de Fornecedores - SICAF, e pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC. 
expedido pela Supervisao de Licitato e Contratos NOS DOCUMENTOS POR ELES 
ABRANGIDOS;
12.1.2. Os cadastros supramencionados serao consultados pela Pregoeira, onde seus respectivos 
certificados. relatorios e declarates, serao inclusos aos autos.

12.1.2.1. A licitante que desejar e nao possuir o cadastre no Departamento de Compras e 
Licita96es podera providencid-lo antes da data de abertura da sessao. podendo obter 
informa9des por meio do telefone (67) 3243-1117 ou endere90 eletronico 
licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.uov.br.
12.1.2.2. Caso as licitantes tenham algum tipo de dificuldade em anexar no sistema os 

documentos exigidos para a habilita9ao. as mesmas deverao entrar em contato com a 
Central de Servi9os SERPRO, via telefone 0800 9789001, 
mai!:css.serpro@serpro.gov.brou 
htTps://cssinter.serpro.gov.br/SCCDPortalWEB/pages/dvnam icPor(ai.isf?lTEiMNUM=2348.

12.2. A licitante devera declarar em campo proprio do Sistema, sob pena de inabilita9ao, que nao 
emprega menores de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre. nem menores de dezesseis 
anos em qualquer trabalho, salvo na condi9ao de aprendiz, a partir dos quatorze anos. na fonna do art. 
27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com a reda9ao dada pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999.
12.3. A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema, que se compromete a informar a 
SUPERVENIENCIA DE FATO IMPEDITIVO de sua habilita9ao, nos termos do §2° do art. 32 da Lei 
n° 8.666/93, observadas as penalidades cabiveis.

12.4. RELATIVOS A HABILITACAO JURID1CA
12.4.1. No caso de sociedade simples: inscr^ao do ato constitutive no Registro Civil das Pessoas 
Jundicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indica9ao dos seus administradores;
12.4.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jundicas, conforme o caso. que comprove a 
condipao de microempresa ou empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo 
Departamento de Registro Empresarial e Integra9ao - DREI;

ou e-
atraves do formulario eletronico:
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12.4.3. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 
autorizagao, e se for o caso, ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 
orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
12.4.4. Os documentos acima deverao estar acompanhados da ultima alteragao ou da 
consolidagao respectiva.

12.5. RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL:
12.5.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastre de 
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de 
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributaries 
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relatives 
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
12.5.3. Certidao de Regularidade de situagao quanto aos encargos tributarios Estaduais, 
expedido pela Secretaria da Fazenda ou Procuradoria Geral do Estado do domicilio ou sede 
da licitante ou declaragao de isengao ou de nao incidencia assinada pelo representante legal 
da licitante, sob as penas da lei, quando nao houver obrigatoriedade de inscrigao da empresa;
12.5.4. Certidao de Regularidade de situagao quanto aos encargos tributarios mobiliarios 
Municipais, ou declaragao de isengao ou de nao incidencia assinada pelo representante legal 
da licitante, sob as penas da lei, quando nao houver obrigatoriedade de inscrigao da empresa;
12.5.5. Certificado de Regularidade de Situagao CRF, perante o Fundo de Garantia do Tempo 
de Servigo / FGTS.
12.5.6. Prova de Inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante 
a apresentagao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.

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

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

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

12.8.1. Toda e qualquer informagao referente a convocagao do anexo sera transmitida pelo 
Pregoeiro atraves do sistema eletronico.
12.8.2. A DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO ANEXADA NO SISTEMA 
COMPRASNET TERA EFEITO PARA O(s) ITEM(s), O(s) QUAL(is) A EMPRESA 
ENCONTRA-SE CLASSIFICADA.
12.8.3. O envio de toda documentagao solicitada, devera ser anexada corretamente no sistema 
comprasnet, sendo a mesma compactada em 01 (um) unico arquivo (excel, word, .zip, .doc.
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.docx, .jpg ou pdf), tendo em vista que o campo de insergao e unico; a die cumprira 
rigorosamente o Art. 7° da Lei N°. 10.520/02.
12.8.4. O pregoeiro, em hipotese alguma, convocara a licitante para reenvio da documenta9ao 
de habilita?ao fora do prazo previsto no subitem 12.8.

12.8.4.1. Caso a empresa identifique a necessidade de reenvio de documento (habilitagao) 
a solicita<?ao devera ser realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 12.8 do Edital.

12.9. A documenta9ao de habilitate enviada implicara em plena aceita^ao, por parte da licitante, 
das conduces estabelecidas neste Edital e seus Anexos, vinculando o seu autor ao cumprimento de 
todas as conduces e obriga^oes inerentes ao certame;
12.10. O Pregoeiro podera suspender a sessao para analise da documentato de habilitate.
12.11. O nao envio dos anexos ensejara a licitante, as san(?6es previstas neste Edital e nas normas 
que regem este Pregao.

12.12. Para fins de habilitate, a verificato pelo Pregoeiro nos sitios oficiais de orgao e entidades 
emissores de certidoes constitui meio legal de prova;

12.12.1. A Administrate nao se responsabiliza pela perda de negocios quanto aos 
documentos exigidos para habilitate que puderem ser emitidos pelo Pregoeiro via online, 
gratuitamente, quando da ocorrencia de eventuais problemas tecnicos de sistemas ou 
quaisquer outros, pois e de inteira responsabilidade das licitantes a apresentato dos 
documentos exiglveis legalmente quando da convocato, pelo Pregoeiro, para o envio dos 
mesmos.

12.13. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a Habilitate 
na presente licita9ao ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital, serao inabilitadas.
12.14. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documenta9§o 
exigida para efeito de comprova9ao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrigao nos termos do art. 43 da LC 123/2006.

12.14.1. Havendo alguma restri9ao na comprova9ao da Regularidade Fiscal e Trabalhista, 
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual perfodo, a 
criterio da administra9ao publica, para a regulariza9ao da documenta9ao, pagamento ou 
parcelamento do debito e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito 
de certidao negativa, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123/2006.
12.14.2. A nao-regulariza9ao da documenta9ao, no prazo previsto no subitem anterior, 
implicara decadencia do direito a contrata9§o, sem prejuizo das san9oes previstas no art. 81 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a DLC convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classifica9ao, para a assinatura/retirada do Instrumento 
Contratual, ou revogar a licita9ao;

12.15. Serao realizadas consultas, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administrate junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e 
Suspensas - CEIS/CGU (Lei Federal n° 12.846/2013),Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, Cadastro Nacional de Condena9des Civeis por Atos de Improbidade 
Administrativa,
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) e Lista de Inidoneos, mantida pelo 
Tribunal de Contas da Uniao - TCU.
12.16. Sob pena de inabilita9ao, os documentos apresentados deverao estar:

12.16.1. Em nome da licitante com o n° do CNPJ e o endere90 respective, conforme segue:

mantido pelo Conselho Nacional de Just^a
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a) . Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matrix, e;

b) . Se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial:
12.16.2. No caso das alineas anteriores, serao dispensados da filial aqueles documentos que. 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.

12.17. Na fase de Habilitate, apos ACEITA e comprovada a DocumentaQao de Habilitate, o 
Pregoeiro HABILITARA a licitante, em campo proprio do sistema eletronico.
12.18. Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagao de documento“ em substitute aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13. IMPUGNAgOES E ESCLARECIMENTQS:
13.1. Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica. qualquer 
pessoa podera impugnar este Edital.
13.2. As impugnates e pedidos de esclarecimentos poderao ser realizados por forma eletronica, 
pelo e-mail: licitacao@doisimiaosdoburiti.ms.gov.br.
13.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaborate deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnato no prazo de ate dois dias uteis contados da data de recebimento da 
impugnato.
13.4. Acolhida a impugnato, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados ao 
Pregoeiro, ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, 
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endere90 indicado no Edital.
13.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidies formais aos responsaveis pela 
elaborate do edital e dos anexos.
13.7. As impugnafoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

13.7.1. A concessao de efeito suspensive a impugnato e medida excepcional e devera ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licita^ao.

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

14. DOS RECURSOS

14.1. Apos a fase de HABILITA(^AO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer 
Licitante podera manifestar em campo proprio do Sistema Eletronico, de forma imediata e motivada, 
explicitando sucintamente suas razoes sua intento de recorrer no prazo maximo de 20 (vinte) 
minutos.
14.2. Sera concedido a licitante que manifestar a intento de interpor recurso o prazo de 03 (tres) 
dias para apresentar as razoes recursais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazoes em igual prazo, que come9ara a contar do termino do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos (reda9§o conforme o inc. XVIII, art. 
4°, Lei Federal n.° 10.520/2002).

14.2.1. A manifesta9ao de interposi9ao do recurso, somente sera possivel por meio eletronico 
(campo proprio do sistema Comprasnet) devendo a licitante observar as datas registradas.

14.3. A falta de manifesta9ao imediata e motivada da Licitante importara a decadencia do direito de 
recurso e adjudica9ao do objeto pela Pregoeira ao vencedor.

&
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14.4. O acolhimento do recurso importara na invalidate apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento.
14.5. A decisao da Pregoeira a respeito da aprecia^ao do recurso devera ser motivada e submetida a 
aprecia^ao da Autoridade Competente pela licita^ao, caso seja mantida a decisao anterior.
14.6. A decisao da Pregoeira e da Autoridade Competente sera informada em campo proprio do 
Sistema Eletronico, ficando os licitantes obrigados a acessa-lo para obtento das informa9oes 
prestadas pela Pregoeira.
14.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade 
Competente adjudicara o objeto e homologara o resultado da licita5ao para determinar a 
contratato.
14.8. Durante o prazo recursal, os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos 
interessados no DCL, caso nao esteja disponivel no Sistema de Eletronico de Informato (SEI).
14.9. Cabe ainda, recurso contra a decisao de:

14.9.1. Anular ou revogar o Pregao Eletronico;
14.9.2. Determinar a aplicato das penalidades de advertencia, 

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

14.10. Os recursos acima deverao ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da 
intimate do ato, e terao efeito suspensive;
14.11. A intimato dos atos referidos no subitem 14.9, alineas ‘‘a” e “b”, sera feita mediante 
publicato na imprensa oficial e comunicato direta as licitantes participantes do Pregao Eletronico, 
que poderao impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias uteis;
14.12. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao acolhidos;
14.13. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermedio da que praticou o ato recorrido, 
a qual podera reconsiderar a sua decisao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou nesse mesmo prazo 
faze-lo subir, devidamente informados, devendo, nesse caso, a decisao ser proferida no prazo de 05 
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

15. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAgAO
15.1. Atendidas as especifica9oes do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o 
menor pre90 apurado, a Pregoeira declarara a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item(s) 
ADJUDICANDOO(s).
15.2. A indica9ao do lance vencedor, a classifica9ao dos lances apresentados e demais informa9oes 
relativas a sessao publica do Pregao Eletronico constarao de ata divulgada no Sistema Eletronico 
https://www.comprasgovemamentais.gov.br/ sem prejuizo das demais formas de publicidade 
prevista na legisla9ao pertinente.
15.3. A adjudica9ao do objeto do presente certame sera viabilizada pela Pregoeira sempre que nao 
houver recurso. Havendo recurso, a adjudica9ao sera efetuada pela Autoridade Competente que 
decidiu o recurso.
15.4. A homologa9ao da licita9ao e de responsabilidade da Autoridade Competente e so podera ser 
realizada depois da adjudica9ao.
15.5. Quando houver recurso e a Pregoeira mantiver sua decisao, essa devera ser submetida a 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos da Pregoeira.
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16. DO TERMO DE CONTRATO
16.1. O prazo para assinatura do instrumento contratual sera de ate 10 (dez) dias a contar da regular 
convoca^ao que poder£ ser de maneira direta ou por meio de publica9ao na Imprensa Oficial.

16.1.1. O prazo previsto para assinatura ou aceite poder& ser prorrogado, por igual periodo, por 
solicita9ao justificada do adjudicatario e aceita pela Administra9ao.

16.2. E facultado ao Municipio de Dois Irmaos do Buriti, quando a convocada nao assinar termo de 
Contrato. nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente. no prazo e conduces estabelecidas. sem 
prejuizo das penalidades previstas na legisla9ao pertinente. convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classifica9ao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas conduces propostas pela primeira 
classificada, ou revogar a licita9ao (art. 64, §2° da Lei Federal n° 8.666/93).
16.3. A fiscaIiza9§o e o acompanhamento da execu9ao do objeto do contrato caberao a Secretaria 
Municipal de Educa9ao de Dois Irmaos do Buriti-MS, atraves de servidores designados e conforme 
o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n° 8.666/93.
16.4. A Administra9ao rejeitara o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal n° 8.666/93).

16.5. A Administra9ao podera obrigar a contratada a reparar, corrigir. remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, incluindo empregados em 
servi9o, se verificar vicios, defeitos ou incorre9oes resultantes da execu9ao ou do material 
empregado.
16.6. 0 contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no artigo 78 da Lei Federal n° 
8.666/93, com as consequencias indicadas no art. 80, sem prejuizo das san9oes previstas naquela lei 
e neste ato convocatorio.
16.7. O prazo de vigencia do contrato sera consignado no proprio instrumento, com termo inicial a 
contar da data de sua assinatura, prorrogavel na forma do art. 57, da Lei Federal n°8.666/93.
16.8. 0 contratante poder£ suprimir ou acrescer o objeto do contrato em ate 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor inicial, a seu criterio exclusive, de acordo com o disposto no art. 65,1, “letra b" 
c.c. §1° da Lei Federal n°8.666/93.
16.9. A contratada mantera, durante toda a execu9ao do contrato, as conduces de habilita9ao e qualifica9ao 
que Ihe foram exigidas na licita9ao.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O(s) pagamento(s) devido(s)a Contratada, em decorrencia do fomecimento do objeto desta 
licita9ao, sera(ao) efetuado(s)em conta corrente. no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data do 
efetivo recebimento do equipamento ou material, conforme dispoe o art. 40, inciso XIV, alinea “a” 
da Lei Federal n° 8.666/93, e mediante a apresenta9ao de faturas ou notas fiscais devidamente 
atestadas e visadas por funcionarios deste Municipio.
17.2. O(s) pagamento(s) somente sera(ao) efetuado(s) apos a comprova9ao pela Contratada, de que 
se encontra regular com suas obriga9oes para com o sistema de seguridade social, mediante a 
apresenta9&o das Certidoes Negativas de D6bito com as fazendas publicas Federal, Estadual e 
Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT.
17.3. Caso se fa9a necess£ria a retifica9ao de fatura por culpa da contratada, o prazo tera sua 
contagem suspensa at£ a data de reapresenta9ao da fatura ao orgao, isenta de erros, dando-se, entao, 
prosseguimento a contagem.

17.4. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este nao decorra de ato ou fato atribuivel a 
contratada, aplicar-se-a o indice IPCA (IBGE), a titulo de compensa9ao financeira, que sera o
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produto resultante do mesmo indice do dia anterior ao pagamento. multiplicado pelo numero de dias 
de atraso do mes correspondente, repetindo-se a operagao a cada mes de atraso.
17.5. Entende-se por atraso o periodo que exceder o previsto no subitem 18.1.
17.6. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atesta<?ao. o produto 
fomecido nao estiver de acordo com as especifica<?6es apresentadas e aceitas.
17.7. 0 Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes as multas ou 
indenizaQoes devidas pela Contratada, nos termos deste Pregao.
17.8. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante. a seu criterio. podera 
devolve-la para as devidas corre96es, ou aceita-la com a justificativa da parte que considerar 
indevida.
17.9. Na hipotese de devolupao, a Nota Fiscal sera considerada como nao apresentada, para fins de 
atendimento das conduces contratuais.
17.10. 0 Contratante nao pagara, sem que tenha autorizado previa e formalmente, nenhum compromisso 
que venha a ser cobrado diretamente por terceiros sejam ou nao instituipoes financeiras.

18. DOT AC AO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes deste Pregao correrao por conta da dota^o or^amentaria:

1 - PREF. MUN. DE DOIS IRMAOS DO BURITI 
02 - Poder Executive 
02 06 - Secretaria Municipal de Educa^ao 
02 06 01 - Secretaria Municipal de Educa^o 

12 - Educa^ao
12 361 - Ensino Fundamental
12 361 0004 - Implementa^ao Educate de Qualidade 
12 361 0004 2007 0000 - Manuten9ao do Transporte Escolar

3.3.90.39.00 - Outros Serv^os de Terceiros - Pessoa Juridica
Ficha: 189

19. PISPOSICOES FINAIS
19.1. O Municipio de Dois Irmaos do Buriti/MS, responsavel pelo presente Pregao, reserva-se o 
direito de:

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

19.1.2. Alterar as condifoes deste Edital, reabrindo o prazo para apresenta^ao de propostas, 
na forma da legislaqao, salvo quando a alterapao nao afetar a formulaic das ofertas;
19.1.3. Adiar o recebimento das propostas, divulgando mediante aviso publico a nova data.

19.2. O ato de homologate do procedimento nao confere o direito a contratapao.
19.3. Os casos omissos serao resolvidos pela Pregoeira com base na legislate vigente.
19.4. As decisoes da Pregoeira serao consideradas definitivas somente apos homologate do 
procedimento pelo Prefeito Municipal.
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19.5. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao 
da conwetitividade entre os interessados. desde que nao comprometam o interesse da 
Administragao e a seguranga da contratagao.
19.6. Caso as certidoes ou qualquer outro documento que contiver anexado no processo estiver 
desatualizado, sendo possivel a veriflcagao na internet podera haver a atualizagao, vedada a 
inclusao de documentos que deveria constar originalmente na proposta, nos termos do art. 43, § 
3° da Lei Federal n° 8666/93.
19.7. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, era se tratando de recurso 
administrativos, sera feita nela se excluindo a data de inicio e incluindo a do vencimento e, nao 
sendo computados para esse fim os feriados.

19.8. A pregoeira resolvera os casos omissos com base na legislagao vigente.
19.9. As informagoes inerentes a este Pregao poderao ser obtidas pelos interessados junto ao 
Departamento de Compras e Licitagoes, com a Pregoeira ou Equipe de Apoio, estando disponivel 
para atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:00 as 12:00 horas, na sede municipal localizada 
na Av. Reginaldo Lemes da Silva, n° 01, Centro, Dois Irmaos do Buriti- MS, telefone (67) 3243- 
1117 e/ou no e-mail: licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.uov.br.
19.10. Edital e seus Anexos poderao 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 Irmaos do Buriti para dirimir qualquer controversia 
resultante desta licitagao, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Dois Irmaos do Buriti-MS, 23 de junho de 2022.

MOISESifcBEltfA DOS SANTOS
Secretario Municipal de Administragao
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2022 
PREGAO ELETRONICO N° 002/2022

TERMO DE REFERENCIA

1. SETOR REQUISITANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAgAO.

2. OBJETO
ContrataQao de empresa especializada em prestagao de services de seguro para atender os 

vdcuios do transporte escolar lotados na Secretaria Municipal de Educate de Dois Irmaos do 
Buriti-MS

3. JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que este Municfpio possui veiculos que compoem a frota municipal de 

Transporte Escolar, sendo imprescindivel a necessidade de renovate da cobertura de seguro total 
e/ou de terceiros para os mesmos, cujos veiculos circulam assiduamente em locals de trafego 
intense propensos a sinistros e consequentes indeniza9oes por danos pessoais e materiais, dando 
mais seguranga aos usuarios, se faz necessaria a contrata9ao de uma empresa especializada em 
seguros para atender os veiculos conforme tabela 01 abaixo (Reia9ao Veiculos para Seguro 
Transporte Escolar), para atender com Cobertura conforme especifica9ao do objeto.

Tabela 01: Rela^o dos Veiculos para Seguro Transporte Escolar 2022
Qtde

PassageirosMODELO PLACA ANO/FAB RENAVAM CHASSI

MARCOPOLO/VOLARE W8 HQH9I09 2005 32 857019384 93PB11E3P5C0155971

VW/INDUSCAR FOZ VWOD HSH1748 2008 44 984083723 9BWR882W08R8484392

3 VW/INDUSCAR FOZ VWOD HSH1755 2009 48 194397360 9532882W6AR005374

4 VW/15.190 EOD E.S. ORE HSH5733 2011 60 430275552 9532882W2CR234377

VW/15.190 EOD E.S. ORE HSH5734 60 430272588 9532882 W7CR2347635 2011

483405450 9532E82WOCR255981VW/15.190 EOD E.S. ORE HT02717 2012 606

483028673 93ZL68COID84428741VECO/C1TYCLASS 70C17 HT02716 2012 297

60 483405744 9532E82W2CR2577168 VW/15.190 EOD E.S. ORE HT02718 2012

VW/15.190 EOD E.S. ORE 60 483404900 9532E82WICR2577109 HT03034 2012

804954429 9BWFD52R53R305765VW/CAIO PICCOL1NO HQH6489 2003 3210

HQH6487 2002 33 784988218 93PB05B302C007699MARCOPOLO/VOLARE A8 ON11

MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO NRZ3549 2012 26 508171989 93PB58M1MDC04540512

26 50817153913 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO NRZ3547 2012 93PB58M1MDC045473

14 MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO NRZ3548 2012 26 508171806 93PB58M1MDC045375

MARCOPOLO/VOLARE15 DES7469 2001 17 767860691 93PB03A2M1C004688

VW/BUSSCAR VBUS LO 4X216 BWY5634 2005 48 857107607 9B WHR82Z45R518219

VW/ NEOBUS TH17 QAP0C73 2020 30 1255557424 9532M52P9MR122101
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QAP0A80 9532M52P4MR1210961255953478302020VW/NEOBUS TH

LSYHDAAB1DK0333235474502902012 16HTO3037I/JINBEI FABUSFORMA M3519
MBENZ/BUSSCAR VIS BUSS 9BM6340114B378837658209100802004 44HR0847620 R

9BM384069DB8877215298486782012 60M.BENZ/OF 1519 R. ORE NRZ382521

326721614 9BWMF07X3CP000532HSH5726 2011 15VW/KOMBI ESCOLAR22

9BM384069DB88884760 529848643M.BENZ/OF 1519 R. ORE NRZ3824 201223
MARCOPOLO/VOLARE V8 975347160 93PB25G308C262812008 39HSH380824 ESC

4. especificaqAo do objeto
Seguro veicular R.C.O. (Rcsponsabilidade Civil Obrigatoria) 
Seguro veicular R.C.F (Responsabilidade Civil Facultativa)

Tabela 02: Especifica^ao do Objeto
QtdadeEspecificagao UnidadeItem

SEGURO PARA ONIBUS, MICRO ONIBUS E 
VAN ESCOLAR POR VEICULO, 
COBERTURA: RCO DANOS MATERIAIS E 
CORPORAIS E PASSAGEIRO, VALOR 
MINIMO R$2.000.000s00; RCF DANOS 
MATERIAIS E CORPORAIS A TERCEIRO, 
VALOR MINIMO R$300.000,00; RCF DANOS 
MORAIS R$50.000,00; ACIDENTES 
PESSOAIS POR TRIPULANTES/INVALIDEZ 
PERMANENTE R$100.000,00 ACIDENTES 
PESSOAIS POR TRIPULANTES/MORTE 
ACIDENTAL R$100.000,00; DESPESAS 
MEDICAS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICAS R$50.000,00; 
ASSISTENCIA 24 HORAS - SERVING 
GUINCHO 300KM

01
UN 24

5. INFORMAL AO OR? AMENTARIA
0206 - SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCA?AO 
12.361.0004 - Implementa9ao Educate de Qualidade 
12.361.0004.2007.0000 - Manuten9ao do Transporte Escolar 
3.3.90.39.00 - Outros Serv^os de Terceiro - Pessoa Juridica 
Ficha- 189

6. DA CONTRATA?AO
A licitante vencedora devera apresentar, como condi9ao para assinatura do instrumento 

contratual a respectiva comprova9ao de cadastro da empresa no e-CJUR (Cadastre de 
Jurisdicionado do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul), autenticada com assinatura digital, 
em conformidade com o art. 15, inciso V da Resolu9ao n° 65/2017 e atualiza9oes

7. DA INCLUSAO E SUBSTITUIQAO.
7.1.Havendo a necessidade de inclusao ou substitui9ao de (os) de veiculo, durante o periodo
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da vigencia do contrato, a empresa devera fornecer, previamente, or^amento que 
contemple o valor do premio total referente a cada veiculo a ser incluso, considerando 
para isso, a proporcionalidade dos valores ofertados no certame que objetivou este 
contrato.

7.2. Em caso dos veiculos a serem substituidos, cujo valor do premio for menor que o premio 
anteriormente contratado, a CONTRATADA devera realizar a devolugao da diferenga do 
premio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer.

7.3. A devolugao devera ser realizada mediante impressao e pagamento de DAM, devendo a 
empresa enviar recibo devidamente quitado, a Secretaria Municipal de Administragao.

7.4. Cabera a Secretaria solicitante de qualquer dos itens, comparar o orgamento apresentado 
previamente com, pelo menos, dois outros orgamentos, a fim de confirmar a inclusao. O 
mesmo procedimento sera adotado para efeito de substituigao de veiculos.

8. DA VIGENCIA DO CONTRATO.
8.1. A vigencia do Contrato sera pelo periodo de 12 meses, contados a partir da assinatura do 

termo de contrato, podendo ser prorrogado por interesse da secretaria, nos termos do 
Artigo 57 Inciso II da Lei 8.666/93;

8.2. As apolices (tabela 01, tabela 02), terao suas vigencias a partir da contratagao.

9. DA APOLICE.
9.1. A contratada devera cumprir rigorosamente os termos do ajuste e conforme anexo ao qual 

se vincula totalmente, nao sendo admitidas retificagoes ou cancelamentos, quer seja nos 
pregos ou nas condigoes estabelecidas;

9.2. Prestar, durante o periodo de cobertura, assistencia de acordo com as normas vigentes, 
estabelecidas pela SUSEP, sem qualquer onus adicional para o MUNICIPIO DE DOIS 
IRMAOS DO BURITI - MS;

9.3. Entregar, no prazo estabelecido, a Apolice de Seguro contendo todos os dados 
Estabelecidos no presente Instrumento Convocatorio, alem de outros que se fizerem 
necessarios em face das disposigoes legais pertinentes;

9.4. No caso de sinistro, a Seguradora devera prestar assistencia no prazo, maximo, de 03 
(tres) horas, contadas do comunicado feito pelo condutor do veiculo ou pelo fiscal do 
contrato designado pela Administragao Municipal;

9.5. Dentre os servigos de assistencia, inclui-se o reboque ou transporte do veiculo, quando 
por pane, acidente, o veiculo nao puder circular, devendo ser encaminhado a oficina mais 
proxima, se 0 conserto nao puder ser efetuado, forma agil, no proprio local do evento.

9.6.0s prejuizos resultantes de sinistros serao indenizados pela importancia segurada fixada 
na apolice.

9.7. A indenizagao devida, em caso de sinistro, ficara limitada a importancia segurada fixada 
na apolice e 0 reembolso devera ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apos a 
apresentagao, a Seguradora, da documentagao e laudos exigidos por lei.

9.8. Atender as determinagoes regulares do Gestor do Contrato designado para acompanhar e 
fiscalizar a execugao do objeto, assim como as de seus superiores.

10. DAS CONDICOES DE ENTREGA DAS APOLICES, RECEBIMENTO E ACEITAgAO.
10.1. As apolices, deverao ser entregues na Prefeitura Municipal de Dois Irmaos do Buriti, 

localizada Avenida Reginaldo Lemes da Silva, 01 - Centro - DOIS IRMAOS DO 
BURITI - MS, e/ou no email: licitacao@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br no prazo maximo 
de 15 (quinze) dias corridos, apos assinatura do contrato e apresentagao do Documento
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Fiscal, o qual sera conferido e liberado pelo setor competente, mediante recebimento da 
Nota de Empenho.

10.2. A apolice referente aos veiculos, tera sua vigencia a partir da contratagao.
10.3. No recebimento e aceitagao dos servigos sera observada, no que couber, as disposigoes 

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes.
10.4. O recebimento e a aceitagao dos servigos, objeto deste pregao, estao condicionados 

ao enquadramento nas especificagoes do objeto, descritas no Termo de Referencia 
(Anexo I) e obedecerao ao disposto no Artigo 73, incisos 1 e II, e sens paragrafos da Lei 
n.° 8.666/93, no que Ihes for aplicavel.

10.5. Recebidas as apolices, estas serao conferidas pelo setor competente. que atestara sua 
regularidade de acordo com as especificagoes exigidas neste edital e propostaapresentada.

10.6. O objeto sera recebido pela Secretaria ordenadora das despesas atraves de servidor 
designado, que devera atestar seu recebimento.

10.7. Para a emissao de 2a via, emissao de apolice por endosso ou para corregao de dados, 
como placa de veiculos, classe de bonus, entre outros, a contratada tera o prazo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento do pedido expresso pela contratante.

10.8. O fato da seguradora, deixar de entregar a apolice no prazo estipulado nao invalida a 
aplicagao, dentro do prazo e termos previstos no contrato, da cobertura deste servigo em 
ocorrencias de sinistros e/ou problemas correlatos bem como a aplicagao das penas 
previstas em lei.

10.9. Apos a entrega das apolices, caso esteja comprovado o nao cumprimento das 
especificagoes do edital, o municipio reserva-se o direito de recusa-las, devendo a 
empresa substitui-las no prazo de 10 (dez) dias;

10.10. Ocorrendo a rejeigao dos servigos, a CONTRATADA sera notificada pela Secretaria 
ordenadora da despesa, para efetuar as corregoes cabiveis, dentro do prazo que Ihe sera 
fixado.

10.11. A recusa da CONTRATADA em atender o estabelecido no item anterior, implicara 
na aplicagao das sangoes previstas no presente edital.

10.12. O Municipio reserva para si o direito de recusar os servigos prestados em desacordo 
com o contrato, devendo estes, serem refeitos as expensas, da CONTRATADA, sem que 
isto Ihe agregue direito ao recebimento de adicionais.

11. DO VALOR ESTIMADO.
11.1. R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais)

12. DA FORMALIZAgAO PARA PAGAMENTO.
12.1. Pela prestagao dos servigos, quando devidamente solicitados, e executados, a 

CONTRATANTE pagara a licitante vencedora o valor constante em sua proposta 
comercial, sem qualquer onus ou acrescimo.

12.2. Nos pregos ofertados nas propostas das licitantes, deverao estar inclusas, alem do 
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributes, taxas de 
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o 
fomecimento do objeto da presente licitagao, ou que venham a implicar no fiel 
cumprimento da Ata, nao cabendo a Municipalidade, nenhum custo adicional.

12.3. Os pagamentos serao efetuados, mediante Termo de Constatagao de Recebimento do 
objeto emitido pelos respectivos ordenadores de despesas da Secretaria, acompanhado da 
nota fiscal, a qual devera ser atestada atraves do servidor responsavel legalmente 
constituido para este fim.

12.4. O CONTRATANTE efetivara o pagamento no prazo de ate 30 (trinta) dias, contado
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do recebimento definitivo das apolices.
12.5. Os pagamentos serao creditados, divididos em 12 parcelas iguais em favor da 

CONTRA! ADA, por meio de boleto bancario ou de deposito Bancario em conta corrente 
indicada na proposta, contendo o nome do banco, agenda, localidade e numero da conta 
corrente em que devera ser efetivado o credito.

12.6. As notas fiscais que apresentarem incorre96es serao devolvidas a contratada e seu 
vencimento ocorrera em 10 (dez) dias apos a data de sua apresentatpao valida.

12.7. Do montante devido, serao deduzidos os valores referentes a reten^ao de Tributos e 
Contribui9oes nos termos e grada9ao da legisla9ao fiscal pertinentes.

12.8. A licitante vencedora devera, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ 
identico ao apresentado para fins de habilita9ao no certame e consequentemente lan9ado 
no instrumento contratual.

12.9. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa Contratada enquanto pendente de 
liquida9ao qualquer obriga9ao. Esse fato nao sera gerador de direito a reajustamento de 
pre90s ou a atualiza9ao monetaria

13. DA FISCALIZAQAO.
13.1. A fiscaliza9ao do presente contrato sera exercida por um representante da 

CONTRATANTE, designado pelas Secretaria Municipal solicitante, ao qual competira 
dirimir as duvidas que surgirem no curso da presta9ao dos serv^os e de tudo dara ciencia 
a seus superiores, conforme art. 67 da Lei n°. 8.666/93.

13.2. O servidor designado atuara na fiscaliza9ao do contrato, representando em seus atos 
o CONTRATANTE e tera as atribui9oes delegadas em ato especifico e, ainda, as que se 
seguem;

13.3. Agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar o bem fomecido 
em desacordo com as especifica9oes do edital;

13.4. Competira aos responsaveis pela fiscaliza9ao acompanhar o fomecimento dos 
servi90s, bem e dirimir as duvidas que surgirem no decorrer da execu9ao, dando ciencia 
de tudo ao licitante adjudicado, conforme art. 67 da Lei n. 8.666/93.

13.5. A fiscaliza9ao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da 
licitante adjudicada, ate mesmo perante terceiros, por qualquer irregularidade, conforme 
preceitua o art. 70 da Lei n. 8.666/93.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA.
Constituem obriga9oes da contratada:

14.1. Apresentar pre90S de acordo com os valores vigentes no mercado, praticados pelas 
companhias de seguro, na data de apresenta9ao das propostas, e neles deverao estar 
incluidos todos os impostos, taxas e quaisquer outras despesas inerentes a presta9ao dos 
servi90s, assim como a discrimina9ao da Franquia e do Premio Total aos veiculos;

14.2. Prover um servi90 de atendimento com chamada gratuita, para comunica9ao com a 
Contratante em casos de acidentes;

14.3. Entregar as apolices no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, apos quita9ao 
do boleto bancario, pela contratante, observada a seguinte condi9ao:

14.4. Recebidas as apolices, estas serao conferidas pelo setor competente, que atestara sua 
regularidade de acordo com as especifica9oes exigidas neste edital. Constatada qualquer 
irregularidade, a empresa devera substitul-las no prazo de 10 (dez) dias;

14.5. Prestar liquida9ao de qualquer sinistro coberto pela apolice (nos termos solicitados 
neste edital - Anexo I), num periodo minimo de 5 (cinco) dias uteis, e maximo de 30 
(trinta) dias corridos, apos a entrega, por parte da Prefeitura, de todos os documentos
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necessaries para indeniza9ao, livre e desembara^ado de qualquer onus;
14.6. Obedecer a legislate pertinente ao ramo de seguro, bem como as determinates da 

Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP;
14.7. Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente licitato, sem 

previa anuencia, por escrito, da Contratante; e
14.8. Manter, durante toda a execute do contrato, em compatibilidade com as obriga^oes 

assumidas, todas as conduces de habilitate e qualificato exigidas na licitagao;
14.9. O preposto da corretora de seguros responsavel devera se apresentar em casos de 

sinistro, em ate 03(tres) horas contadas da solicitato para que seja providenciada a 
documentato legal necessaria a prestato dos serv^os incluindo assistencia a terceiros.

14.10. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salarios, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarias e de ordem de classe, 
indeniza9oes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho 
dos servi9os objeto do contrato, ficando o Municipio de Dois Irmaos do Buriti isento de 
qualquer vinculo empregaticio com os mesmos.

14.11. Havendo sinistro que obrigue a realiza9ao de serv^os, estes deverao ser executados, 
preferencialmente, em concessionaria ou em empresa credenciada indicada pela 
seguradora, desde que tenha a aprova9ao e autoriza9ao do Municipio, procedendo a 
reposi9ao utilizando-se de pe9as novas e originals.

14.12. Ressarcir eventuais prejuizos causados ao ente publico e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiencia ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na 
execu9ao dos serv^os contratados.

14.13. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas conduces deste edital, os acrescimos 
ou supressoes que se fizerem necessaries, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressoes acima desse limite ser 
resultantes de acordo entre as partes, conforme previsao na lei 8.666/93.

14.14. Indicar, a pedido do Municipio, telefones para contato fora dos horarios normals de 
atendimento, inclusive finals de semana e feriados, para os casos excepcionais que 
porventura venham a ocorrer.

14.15. Credenciar um representante junto ao Municipio para prestar esclarecimentos que 
forem solicitados, cujas reclama9oes, obriga-se a atenderprontamente;

15. DA APROVACAO
Aprovo o presente termo de referencia para que possa produzir os desejados efeitos extemos.

Dois Irmaos do Buriti - MS, 27 de maio de 2022.

EDER DE AGUIAR VIANA
Secretario Municipal de Educate
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ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2022 
PREGAO ELETRONICO N° 002/2022

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
RAZAO SOCIAL:

DATA:CNPJ:

CARGO:REPRESENTANTE:

RG: CPF:

ENDERE^O: TELEFONE:

AGENCIA BANC ARIA:BANCO:

N° CONTA BANCARIA: CIDADE:

Objeto: Contrata^ao de empresa especializada em presta^ao de servi9os de seguro para 
atender os veiculos do transporte escolar lotados na Secretaria Municipal de Educa^o de 
Dois Irmaos do Buriti-MS

Especifica$5o UnidadeItem Qtdade Pre90
Unitario

Pre?©
Total

SEGURO PARA ONIBUS, MICRO ON1BUS 
E VAN ESCOLAR POR VEICULO, 
COBERTURA: RCO DANOS MATERJAIS E 
CORPORAIS E PASSAGEIRO, VALOR 
MINIMO R$2.000.000,00; RCF DANOS 
MATERIAIS E CORPORAIS A TERCEIRO, 
VALOR MINIMO R$300.000,00; RCF 
DANOS MORAIS R$50.000,00;
ACIDENTES PESSOA1S POR 
TRIPULANTES/INVALIDEZ 
PERMANENTE R$ 100.000,00 ACIDENTES 
PESSOAIS POR TRIPULANTES/MORTE 
ACIDENTAL RS 100.000,00; DESPESAS 
MEDICAS HOSPITALARES E 
ODONTOLOGICAS R$50.000,00; 
ASS1STENCIA 24 HORAS - SERVING 
GUINCHO 300K.M

01
UN 24

DECLARAMOS QUE:
a) Na proposta acima est5o contabilizados todos os custos direitos e indiretos para o fomecimento dos materials;
b) Utilizaremos veiculos apropriados para o transporte, atendendo, conforme o caso, a todas as ]egisla9oes

ambientais.
c) Estamos de acordo com os termos do ato convocatorio e com a legisla9ao nele indicada.

VALIDADE DA PROPOSTA:

CARIMBO DE CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2022 
PREGAO ELETRONICO N° 002/2022

MINUTA DO CONTRATO

O MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI, inscrito no CNPJ sob o n° 24.616.187/0001-10 
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 empresa

, com, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
___________ , na cidade______estabelecimento na

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

, emitida pela SSP/___, e do
________, pactuam o presente Contrato, cuja celebrate foi autorizada pelo despacho de

homologa9ao do processo de PREGAO ELETRONICO N° ____/2022 - PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°____/2022, e nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua atual reda^ao,
atendidas as clausulas e condi^oes que se enunciam a seguir:
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1.0 presente contrato tern fundamento legal pela Lei n° 10.520, de 17 dejulho de 2002, aplicando- 
se subsidiariamente, no que couberem, as disposi^oes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, com altera9oes posteriores, e demais normas regulamentares aplicaveis a especie, de
conformidade com o edital de Pregao Eletronico n°___/2022, aprovado pela Procuradoria Juridica,
procedimento licitatorio adjudicado pela Pregoeira em / /_____e homologado em / /_____
pelo exmo Prefeito Municipal, anexo ao Processo Administrative n°. XXX/2022.
2. CLAUSULA SEGUNDA-DO OBJETO:
O presente contrato tem por objeto a CONTRATA^AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PRESTA^AO DE SERVI^OS DE SEGURO PARA ATENDER OS VEICULOS DO 
TRANSPORTS ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA^AO 
DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS
3. CLAUSULA TERCEIRA - REGIME DE EXECU^AO:
3.1.0 objeto deste contrato sera administrado por Execu9ao direta e fomecimento parcelado.
4. CLAUSULA QUARTA-DO VALOR:
4.1.0 valor total para aquisi9ao dos equipamentos e materials permanentes objeto deste contrato e

), conforme tabela abaixo:de R$ .(

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTALdescriqAoITEM MARCA QTD.UN

R$ R$

VALOR TOTAL: R$
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4.2.A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas conduces contratuais, os acrescimos ou 
supressoes que se fizerem no objeto, ate 25% do valor do contrato.
4.3.0 preQO contratado sera considerado suficiente e complete, abrangendo os salaries e todos os 
encargos (sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como demais encargos incidentes), 
os tributes (impostos, taxas, emolumentos, contributes fiscais, e para fiscais, etc.), o fomecimento 
de mao-de-obra especializada, EPI(s), assessorios, consumiveis e objetos, a administrasao, o lucro, 
as despesas decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes, hospedagem, 
alimenta9ao e deslocamentos de qualquer natureza, ocorrendo tal opera5ao, unica e exclusivamente 
por conta, risco e responsabilidade da empresa vencedora da licita9ao, bem como qualquer outro 
encargo ou despesa, ainda que aqui nao especificada, que possa incidir ou ser necessaria a execu9ao 
do objeto da licita9ao.
5. CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO:
5.1.0 prazo maximo para entrega dos materiais, objeto deste procedimento licitatorio, sera de 30 dias 
do recebimento da Autoriza9ao do Fomecimento, nota de empenho ou instrumento equivalente
5.2.0s fomecimentos dos equipmanetos e materiais deverao estar disponibilizados ao 
CONTRATANTE a partir da assinatura do contrato nos locals indicados na autoriza9ao de 
fomecimento que contera alem dos quantitativos, os pre90S, a marca, os numeros dos processes 
administrative e licitatorio e a assinatura da autoridade expedidora.
5.3.0 recebimento se fara dentro dos locals indicados na autoriza9ao de fomecimento, mediante o 
efetivo acompanhamento do fiscal que recebera alem dos produtos a nota fiscal para conferencia, 
podendo, ainda, determinar que o veiculo se desloque ate outro local, dentro do perimetro urbano 
para eventuais afertes do peso.
5.4. Devera acompanhar a no ato da entrega, alem da nota fiscal, as comprova9oes de regularidade 
fiscal para efeitos de pagamento, havendo qualquer restrto ou a nao entrega das comprova9oes de 
regularidade fiscal somente enviara a nota fiscal ao pagamento apos a devida regulariza9ao.

5.4.1. O prazo para pagamento somente iniciara apos o cumprimento da regulariza9ao na 
forma acima.

5.5. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias uteis sem que a regulariza9ao seja providenciada pela 
fomecedora, o fiscal enviara a documenta9ao relatando a pendencia juntamente com termo de 
notifica9ao a fomecedora do descumprimento de clausulas contratuais ao Departamento Juridico 
para providencias cabiveis, quanto ao pagamento e quanto ao cancelamento do registro de pre90s 
e/ou rescisao do contrato, alem das san9oes cabiveis.
5.6.0 recebimento dos materiais se efetivara, em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93
5.7. Relativamente ao disposto no presente topico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as 
disposi9oes da Lei n° 8.078 de 11/09/90 - Codigo de Defesa do Consumidor.
6. CLAUSULA SEXTA - DAS CONDIQOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
6.1. Os pagamentos serao realizados nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei Federal n° 8666/93 no 
prazo de ate 30 (trinta) dias, apos o efetivo recebimento do produto pelo fiscal do contrato.
6.2. 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.
6.3. Case 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.
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6.4. Na hipotese de devolu^ao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, para fins 
de atendimento das conduces contratuais.
6.5. Na pendencia de liquidatjao da obrigagao financeira em virtude de penalidade ou inadimplencia 
contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor da prestadora.
6.6. A Administra9ao Municipal nao pagara, sem que tenha autoriza^ao previa e formal, nenhum 
compromisso que Ihe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao institui9oes 
financeiras.
6.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia pela 
prestadora do prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade.
6.8. Fica estabelecido o percentual de juros de 12% (doze por cento) ao ano, na hipotese de mora por 
parte da contratante.
7. CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO
7.1.0 presente contrato tern dura9ao de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado a criterio 
da contratante, nos termos do art. 57, da Lei Federal n° 8666/93.
8. CLAUSULA OITAVA - DA DOTA^AO
8.1. As despesas decorrentes dos fomecimentos da presente licita9ao correrao das dota9oes 
or9amentarias das Secretaria de Educa9ao de Dois Irmaos do Buriti, Estado do Mato Grosso do Sul na 
qualidade de Usuaria da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarao nas 
respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as conduces 
estabelecidas neste edital e ao que dispoe o artigo 62, da Lei Federal n°8.666/93 e altera9oes.
9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA^OES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. DA CONTRATANTE: Cabe ao Contratante, a seu criterio e atraves das Secretarias Municipais, 
exercer ampla, irrestrita e permanente fiscaliza9ao de todas as fases de cumprimento do presente 
contrato, e, a Contratada declara aceitar, integralmente, todos os metodos e processes de inspeqao, 
verifica9ao e controle a serem adotados pelo contratante;

9.1.1. Prestar as informa9oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada;

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

9.2. DA CONTRATADA: a contratada obriga-se expressamente ao seguinte:
9.2.1. Ser responsavel, por todas as despesas decorrentes dos fomecimentos de combustiveis 

desta licita9ao, tais como: salaries; seguros de acidente; encargos trabalhistas, sociais e 
previdenciarios; indeniza96es; vales-refei9oes; vales-transportes e outras que por 
ventura venham a ser criadas e exigidas pelo govemo.

9.2.2. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a presta9ao da entrega, 
com o fim de constatar no local a sua efetiva execu9ao e verificar as cond^oes em que 
esta sendo entregue;

9.2.3. Responder por seus empregados em decorrencia dos materials, inclusive pela imediata 
indeniza9ao de danos por eles eventualmente causados;

9.2.4. Responder pelos danos diretamente causados a administra9ao ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execu9ao do objeto, nao excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela secretaria municipal de 
administra9ao;
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reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela secretaria municipal de 
administra^ao;

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

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

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES GERAIS:
10.1. E expressamente proibida, por parte da contratada, durante a vigencia do contrato, a contratato 
de servidor do quadro da contratante.
10.2. A contratada fica proibida de veicular publicidade a cerca do objeto deste pregao.

10.3. E vedada a subcontratato, salvo com autorizato previa do contratante.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS:
11.1. Alem daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos legais, a 
CONTRATADA estara sujeita as santes definidas nesta Clausula.
11.2. Sem prejmzo das san^oes cominadas no art. 87,1, III e IV, da Lei n° 8.666/93, pela inexecugao 
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.
11.3. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a CONTRATADA se sujeitar a 
Declarato de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrate Publica enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punito ou 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 prejmzos resultantes e depois de decorrido o prazo da santo aplicada com base 
na legislate vigente.
11.4. 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 prejmzos significativos ao objeto 
da contratato, cabivel somente ate a segunda aplicato (reincidencia) para a mesma infrato, caso 
nao se verifique a adequate da conduta por parte da CONTRATADA, apos o que deverao ser 
aplicadas san9oes de grau mais significativo.

11.5. Sao exemplos de infrato 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) Inexecuto total ou parcial do contrato;

b) Apresentato de documentato falsa;
c) Comportamento inidoneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

11.6. As san9oes serao aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser 
acionada em desfavor da Contratada, conforme infra9ao cometida e prejmzos causados a 
administra9ao ou a terceiros.
11.7. 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:
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Grau MultaDescri^ao da InfraqaoItem
Prestar os servii^os de forma inadequada, incompleta, paliativo 
substitutive como por carater permanente, ou deixar de providenciar 
recomposigao complementar; por ocorrencia.__________________
Recusar-se a executar as determinagoes feitas pela 
FISCALIZACAO, sem motive justificado; por ocorrencia;________
Suspender ou interromper, salvo por motive de forga maior ou caso 
fortuito, os fomecimentos dos bens adquiridos, por dia e por unidade 
de atendimento;

0,4% por dia21

1,6% por dia42

3,2% por dia53

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

Permitir situagao que crie a possibilidade ou cause danos fisico, lesao 
corporal ou consequencias letais; por ocorrencia. 6 4,0% por dia5

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

Manter a documentagao de habilitagao atualizada; por item, por 
ocorrencia. 0,2% por dia7 1

Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites 
mmimos estabelecidos por este Contrato; por item, por ocorrencia.
Ressarcir o orgao por eventuais danos causados por sua culpa;

8 2 0,2% por dia

9 2 0,4% por dia
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 determinagao formal ou instrugao complementar da 
FISCALIZACAO, por ocorrencia;___________________________

10 0,8% por dia3

11 3 0,8% por dia

* Incide sobre a parte inadimplida.
11.8. As sangoes aqui previstas poderao ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa previa 
do interessado, no respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
11.9. Apos 30 (trinta) dias da falta de execugao do objeto, sera considerada inexecugao total do 
contrato, o que ensejara a rescisao contratual.
11.10. As sangSes de natureza pecuniaria serao diretamente descontadas de creditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobranga na forma prevista em lei.
11.11. 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.
11.12. 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.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO:
12.1. A rescisao do contrato podera ser:

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;

II. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao, desde que 
haja conveniencia para a Administragao;
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III. Judicial, nos termos da legislagao;
12.2. A Contratada reconhece os direitos da Administragao, em caso de rescisao administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal n°8.666/93.
12.3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autoriza9ao escrita e 
fimdamentada da autoridade competente.
12.4. A falencia da contratada provocara a rescisao de pleno direito do contrato, como tambem a 
declara^ao judicial de insolvencia e a abertura do concurso de credores.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO:
13.1. Fica estabelecido o foro da cidade de Dois Irmaos do Buriti-MS, para dirimir quaisquer 
questoes oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrument©, em 02 (duas) vias, os 
representantes das partes.

deDois Irmaos do Buriti -MS,___de

MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - MS 
WLADEMIR DE SOUZA VOLK - PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE

CONTRATADA
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