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EDITAL E SEUS ANEXOS 

PREGA.O J>RESENCIAL N° 003/2023 
PROCESSO ADMINISTRA TIVO N° 020/2023 

EDITAL N° 003/2023 

1. PREAMBULO: 

1.1. A CAMARA MUNICIPAL DE CASSILAJ\TDIA, EST ADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizara procedimento 
licitat6rio na modalidade PREGA.O na forrna PRESENCIAL do tipo "MENOR PRE<;O 
GLOBAL" sob o regime de fornecimento indireto, autorizada no Processo Administrativo n° 
020/2023, gue sera regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, Lei Complementar Federal n° 
123/06, e pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, suas altera96es e demais especifica96es e 
condi96es constantes neste ato convocat6rio, de acordo com as condi96es estabelecidas neste Edita! e seus anexos. 

1.1.1. 0 Pregao sera reaJizado pela Pregoeira, IVONETE MOREIRA CAMARGO e 
pela Eguipe de Apoio constituida pelos seguintes servidores: PA TRICIA MARTINS 
RIBEIRO E BRUNO MONTELO NISHI, designados, atraves do Aton° 007/2023 de 27 de janeiro de 2023. 

1.1.2.A abertura da sessao do Pregao tera inicio no dia 20 de marco de 2023, as 08h30 
(oito e meia) horas (MS), na sala de reunioes, situada na Rua Amin, n° 356, Centro, na 
cidade de Cassilandia-MS. 

1.1.3. No caso de impedimenta da realizacao do Certame Licitat6rio naquela data, o 
mcsmo devera ocorrer no primeiro dia uti! posterior ao fato guc ensejou o impedimenta 
da realiza9ao do Certame Licitat6rio, no mesmo horario, 0 horario de expedicntc da 
Camara Municipal de Cassilandia e <las 7h00 as 13h00 (MS) 

1.1.4. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a Scssao Publica 
obscrvarao obrigatoriamente o horario de Cassilandia-Mx. 

2. D'O OBJETO DA LICIT A<;Ao: 

2.1. O objcto desta licita9ao c a aquisicao 1 (um) veiculo zero quilornetro tipo P!CK-UP 
(CAMINHONETE), de fabricacao nacional ou importado, ano e modelo 2023 ou supenor, para 
csta Camara Municipal, consoante este Edita! e seus anexos. 

3. DAS CONDI<;OES DE PARTICIPA<;AO: . . . I 
3.1. Poderao participar deste certame licitat6rio quaisquer cmp~csas, cujo obJe~1vo socia , 
expresso no contrato ou estatuto social: especi~~ue atividade pertm~nte e co~pat1v~l com o 
objcto licitado e que satisfacam as condicoes exigidas no presente Edita! e seus ancxos. 

/-- , 
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3.2. Nao poderao concorrer nesta 1icitas;ao, 1icitantes que se enquadrcm nas situacocs a scguir: " 

3.2.1. Cons6rcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituis;ao. 

3_.2.2.Estejam, sob fale_n~ia, concurso de credores, disso]us;ao, liquidas;ao ou tcnham 
sido suspensas de part1c1par em licitas;ao, e/ou declaradas inidoncas para licitar ou 
contratar com a Camara Municipal de Cassilandia-MS. 

3.2.3._~ servicer ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante, ou de rcsponsaveis pela Iicitaca». 

3.2.4. Que tenham em seu quadro empregados menores de 18 ( dezoito) anos efetuando 
trabalho noturno, pcrigoso ou insalubre, ou, ainda, emprcgados com idade inferior a 
16 ( dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, e isso 
a partir dos 14 ( quatorze) anos; 

3.2.5. Emprcsa cujo objeto social nao seja pertinente e compative] com o objeto destc Pregao 

3.3. Quanta a participas;ao das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

3.3.1. Serao consideradas microempresas ou ernpresa de pequcno porte a sociedade 
cmpresaria, a sociedade simples e o empresario a que se referc o art. 966 da Lei Federal 
n° 10.406 de IO de janeiro de 2002, devidamente registradas no Rcgistro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, na forma 
prevista na Lei Complementar n° 123/06; 

3.3.2. Caso as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), descjarem o 
beneficio da Lei Complementar n° 123/06, deverao preenchcr a informacao de cicncia 
de habilitacgo, conforme exposto na "Declaracao que atende plenamente aos requisitos 
de habiiitacao", Anexo III deste Edital, fazendo-se constar, se houver, a rcstricao da 
documentacao exigida, para efeito da comprovacao de regularidade fiscal. /\ ornissao 
da apresentacao da presente declaracao implica na inabilitacao da empresa, caso haja 
irregularidade em sua documentacan fiscal; 

3.3.3. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal aprcsentado 
pela empresa licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
a ela fica assegurado o prazo de 5 ( cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspo1:de1:a 
ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, pro~T?~ave1s 
por igua] periodo, (mediante solicitacao escrita da licitante) e a cnteno da 
Adrninistracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou pa:celament? ~o 
debito e ernissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efc1to de ccrt1dao 
negati:a, o bservado o disposto no art. 110 da Lei Federal n° 8. 666/93; 
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3~3.4. 0 p1:azo para normalizas;ao da regularidade fiscal de que trata o subitem anterior, 
nao s.e aphca aos d~cumentos relativos a habilitas;ao juridica e a qualificas;ao tecnica e 
econom1co-finance1ra, bern corno ao cumprimento do disposto 

110 
art. 7° XXXIII da Constituir;:ao Federal. ' 

3.3._S. Nao havendo a regulariza<;ao da documenta<;ao fiscal, no prazo prcvisto no 
sub1:em 3.3.3, ocorrera a decadencia do direito a contratar;:ao, sem prejuizo das sanr;:oes 
prevr~tas ~o art. 7° da Lei Federal n° I 0.520/02 c neste Edita], scndo quc a Pregocira 
cxammara as ofertas subsequentes ea qua]ificas;ao <las Jicitantes nos termos do inciso 
XVI do art. 4° da Lei Federal n° 10.520/02. 

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENT ANTES: 
4.1. Aberta a sessao no local, dia e hora, marcados no preambuln dcstc Edital, 

0 representante legal de cada empresa licitante devera aprcsentar para seu respectivo 
crcdenciamento junto a Prcgocira, os seguintes documentos: 

4.2. Declaracao que atende plenamente os requisitos de habi]itacao, nos tcrmos do inciso 
VII, do art. 4° da Lei I 0.520/2002, conforme Anexo III deste Edital; 

4.3. Instrumcnto Pub]ico de Procuracao ou Instrumento Particular com firma reconhccida da 
Licitantc, outorgando ao rcprescntante, poderes legais para a pratica de todos os atos inercntcs 
a estc Pregao, espccialmente para formular ofertas e lances verbais de precos, em nome da 
cmpresa representada, bem como renunciar direitos, desistir de recursos, e praticar todos os 
demais atos increntes ao certame. No Anexo IV, encontra-se um modelo de Instrumento 
Particular de Procuracao, para atcnder essa exigencia. 

4.3.1. Juntamcnte ao instrumento de procuracao, devera ser apresentado o contrato ou 
cstatuto social vigente da ernpresa em original ou c6pia autenticada. No contrato 
devera figurar a identificacao do socio administrador ( ou dirctor) ou a cla~s~la de 
administracao. O estatuto social deve vir acompanhado da ata de clcicao do 
administrador. 

4.3.2. No caso de reprcsentacao por socio administrador ou dirctor, ta! condir;:a~ dcvcra 
scr demonstrada mediante a apresentacao de docurnento de identificacan oficial, com 
fotografia, acompanhado do respectivo contrato ou estatuto social vigcnte nos mesmos 
terrnos da alinea anterior. 

4.3.3. No caso de representacao por socio que nao possua podere,s _de administrar;:,ao, ~ 
mesmo devcra fazer-se rcprcsentar por instrumento procuratono, nos termos das 
alineas antcriorcs. 

Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequ:no Port~ - EPP-: a 
:;~~provar-ao desta condicao sera efetuada mediante a apresentatao de C~RTID~~ 

y • I J C . I 011 DECLARJ\QAO J SIMPLIFICADA cxped1da pea unta omercrn, ~A - /;7 
~ 
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ENOUADRAMENTO validada pela Junta Comercial, emitida nos 60 (scssenta) dias, 
imediatarnente anteriores a data prevista para o recebimento dos envelopes contendo "proposta" 
c "docurnentacao"; 

4.4.1.A consulta de optante pelo Simples Nacional nao substitui a Ccrtidao ou 
Declaracao da Junta Comercial. 

4.5. Os documentos para o credenciamcnto referidos nos subitens anteriores dcverao ser 
aprcsentados sobrecarta (FORA DOS ENVELOPES). 

4.6. 0 nao credcnciamento de representante legal na Sessao Publica, ou a incorrecao dos 
documentos de idcntificacao aprescntados nao inabilita a licitante, mas inviabilizara a sua 
participacao na ctapa de lances c a manifestacao de intencao de recorrcr por partc do 
intcressado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitacao para os quais scja cxigida 
a presenca de rcpresentantc legal da empresa. 

4.7. Sera credcnciado apenas um representante legal para cada licitante. 

4.8. Sera admitido o substabelecimento do credenciarnento desdc que devidamentc 
justificado e cstcja previsto no instrumento de procuracao e/ou credcnciamcnto podcrcs para tal 
ato. 

S. DA PROPOSTA DE PRE<;OS: 
5.1. 0 preco com a qual a licitante concorrera no certame sera o menor PRECO GLOBAL. 

5.2. A proposta de precos devera ser elaborada em papel timbrado da empresa nos moldes 
do Anexo II do presente Edital, entregue em uma unica via datilografada ou impressa por 
processo clctronico, encadernada, sem folhas soltas e com todas as folhas numeradas, dcsde a 
primcira ate a ultima, e ainda contendo obrigatoriamente os seguintes elcmentos: 

5.2.1.A razao social da proponente, endereco completo, n° do CNPJ/MF, telefone e 
fax atualizados, e endereco eletronico; 

5.2.2. Numero do processo administrativo e deste Pregao, ainda a assinatura do 
rcprescntante legal da licitante em todas as vias devidamente idcntificadas; 

5.2.3. Devera canter obrigatoriarnente a descricao do item cotado, a quantidade 
ofcrtada, a marca ou a fabricante, o prec;o unitario e total e demais dados que a Licitantc 
julgar necessario; 

5.2.4. 0 prcco cotado em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos, com 
02 (duas) casas decimais ap6s a virgula (0,00), devendo cstar inclusos todos os 
impastos, taxas, obrigacocs sociais, c demais despesas incidentes ou que venham a 
incidir dircta ou indiretamente sabre o objeto deste Edital; 
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5.2.5. Prazo de validade das propostas, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da entrcga da mcsma. No caso do prazo de validade scr omitido na 
proposta ou de prazo inferior aquele estabelecido, a Prcgoeira considerara quc o 
mesmo sera de 60 (sessenta) dias; 

5.2.6. Indicacao do banco, da agencia e dos respectivos codigos e o numero da conta 
corrente para efeito de ernissao de nota de empenho e posterior pagamento, bem coma 
o nome, qualificacao ( cargo ou funcao ), dados pessoais ( nacionalidade, estado civil c 
profissao), numero dos documentos pcssoais (RG, CPF), cndereco completo, do 
rcsponsavcl pela assinatura do contrato; 

5.3. A proposta devera estar acompanhada ainda da seguinte documentacao, sob pcna de 
DESCLASSIFICA(:AO: 

5.3.1.Declarac;ao ou Picha Tecnica do veiculo ofertado, firmada pelo 
fabricantc/montadora com reconhecimento de firma. Ficando rcssalvado que a 
dcscricao a ser ofcrtada devera ser o da realidade do objeto, nao podcndo ser c6pia fie! 
do contido no Tcrmo de Referencia, salvo se este correspondcr em sua intcgralidade 
as cspccificacoes exigidas. 0 descumprimento no atendimento da exigencia tccnica 
conduzira na desclassificacao prcliminar da proposta de preco cscrita; 

5.3.2. Na auscncia da Declaracao ou Ficha Tecnica, podera ser apresentado Catalogo 
disponivcl na Internet em site oficial da fabricante/montadora. 

5.3.3. Somente serao considerados validos catalogos impressos pela Internet, dcsdc 
que este possibilitc a averiguacao completa da descricao do objeto e constc a origem 
do site oficial do fabricante e que informe a "FONTE" ( endcrcco complcto 
http://www.fabricantex.com/produto do respectivo documento, possibilitando a 
comprovacao da autenticidade do documento proposto ). 

5.3.4. No caso de apresentacao de catalogo impresso pela Internet ou Dcclaracao/Ficha 
Tccnica com diversas marcas/modelos do vefculo, c/ou de scus itcns de cornposicao, 
o proponcnte devcra identificar qua! a marca/modelo cm que estara concorrendo na 
licitacao, tanto do veiculo, quanto de seus itens de cornposicao. 

5.3.5. A apresentacao da Declaracao/Ficha Tecnica ou de catalcgo imprcsso pela 
Internet scra obrigat6ria para os componentes constantes no Anexo II, sob pena de 
desclassificacao preliminar da Proposta de Precos escrita. 

5.3.6. Caso o catalogo ou Declaracao/Ficha Tecnica csteja cm lingua cstrangeira 
devera scr traduzido em lingua portuguesa brasileira, por tradutor juramentado, com 
juntada do documento ( c6pia ou original), da lingua originaria. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Camara Municipal de Ca s s i l a n d l a 

5.3. 7. Fi cam vedadas quaisquer transforrnacoes, montagens ou adaptacoes na 
cspecificacao original do catalogo disponivel na Internet. 

5.3.8. Caso o catalogo impresso do site oficial do fabricante/montadora for omisso 11a 
descricao de algum item de composicao, sera aceito Declaracao Complementar do 
Fabricante/Montadora, com reconhecimento de firma, descrevendo a especificacao 
faltante 110 prospccto. Contendo, inclusive, a afirrnacao do compromisso de entrega do 
produto 11a forma ora declarada, sob pena de desclassificacao da proposta escrita. 

5.3.9.As Declaracoos ou Ficha Tecnica, deverao, preferencialmente, destacar o titulo 
"DECLARA<;AO" ou "FICHA TECNICA", possibilitando a facil visualizacao. 

5.3.10. Havendo duvidas quanto as caracteristicas do objeto ofcrtado pelo 
licitante, a Pregoeira ou o responsavel pela analise tecnica podcra efetuar diligencias 
para confirmacoes e esclarecimentos acerca do objeto ofertado. 

5.4. Ofcrta firrnc e precisa, sem alternativa de descontos ou qualquer outra condicao que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

5.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamentc cotados, scrao considerados como inclusos no preco, nao assistindo a licitante, 
o direito de pleitear qualquer acrescimo, sob a alegacao de erro, ornissao ou qualquer pretexto. 

5.6. Indcpendentemente de dcclaracao expressa, a simples aprescntacao das propostas 
implica submissao a todas as condicoes estipuladas neste Edita! e seus anexos, scm prejuizo da 
cstrita obscrvancia das normas contidas na legislacao mencionada no preambulo destc Edital. 

5.7. 0 ENVELOPE N° 01 devera ser opaco, lacrado e rubricado no fecho, contendo em suas 
partes cxternas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 -PROPOSTA DE PRE<;OS 
A CA.MARA MUNICIPAL DE CASSILA.NDIA-MS. 
PREGAO PRESENCIAL N° 003/2023. 
(razao social e endereco da empresa se o envelope nao for timbrado) 

6. DA ABERTURA DA SESSAO: 
6.1. Sera abcrta a sessao publica pela Pregocira Oficial e realizada de acordo com as 
disposicoes contidas mencionada 110 prearnbulo deste Edital, em conformidadc com as 
condicoes nele estabelecidas, bem como de seus anexos, no local e horario ja dcterminado. 

6.2. Dcclarada a abcrtura da sessao pela Pregoeira, nao mais serao admitidos novos 
proponentcs, pcdidos de desistencia, retificacao de precos ou de quaisquer outras condicocs 
ofcrccidas, ressalvados apenas aquelcs dcstinados a sanar evidente erro material. 
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6.3. J\ Pregoeira recebera o credenciamento dos interessados, a declaracao de cumprimento 
dos rcquisitos da proposta de precos e de habilitacao e os envelopes com as propostas de precos 
c da docurncntacao de habilitacao. 

6.4. Da reuniao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorrencias 
rclcvantes e que ao final sera assinada pela Pregoeira e pelos proponentes. 

6.5. Ocorrendo a suspensao da sessao, sera lavrada ata circunstanciada narrando todos os 
fatos, ficando cm poder da Equipc de Apoio e da Pregoeira, todos os envelopes, devidamente 
rubricados e vistados pelos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira e licitantes presentes, ate 
a resolucao do ocorrido, oportunidade em que serao oficiadas as mesmas a data para 
prosscguimento do ccrtame. 

7. DA CLASSIFICA<;AO DAS PROPOSTAS: 
7 . .1. Encerrada a fasc de crcdcnciamento, a Pregoeira passara para a abertura dos envelopes 
contendo as propostas de precos, verificando a eonformidade das mesmas com as exigencias 
estabelecidas neste Edital, e posterior rubrica, sendo desclassificadas as propostas que: 

7.1.l.Que nae atenderem as exigencias essenciais deste Edita! e de seus anexos, bem 
como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defcitos capazes de 
dificultar o julgamento; 

7.1.2. Que apresentarem cotacoes contendo valores excessivos, simb6licos, de valor 
zero ou inexequiveis, na forma da legislacao em vigor, ou ainda, que oferecarn prccos 
ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; 

7.1.3.Propostas alternativas, com rasuras, emendas ou entrclinhas. 

7 . .1.4. Lidos os prccos das propostas validas, a Pregoeira rclacionara todas as propostas 
cm ordern crescente. Em seguida, classificara a de menor preco e as com valores de 
ate 10% supcriores aqucla. 

7.1.5. Na impossibilidade de classificacao de, no minirno, 3 (tres) propostas para a 
etapa de apresentacao de lances verbais, a Pregoeira analisara as subsequentes ate 
alcancar o maximo de 3 (tres), quaisquer que sejam os prccos propostos. 

7.1.6. No caso de igualdade de prccos entre duas ou mais propostas escritas, no mesmo 
item a Pregoeira cfetuara sortcio na pr6pria sessao publica, para selecionar aqucla quc 
aprcsentara primeiro novo lance. 

7.1.7. Vcrificando-se em qualquer fase dcste processo o descumprimcnto de requisites 
estabelecidos neste Edita! e scus anexos, a proposta scra desclassificada. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Camara Municipal de Cassilandia 

7.2. Quando todas as propostas das licitantes forem desclassificadas, a Pregoeira podera 
fixar para a (s) licitante (s) o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentacgr, de outras propostas 
escoimadas das causas referidas no §3° do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes 
postcriores. 

8. DA ETAPA DE LANCES: 
8.1. As licitantes cujas propostas forem classificadas serao convocadas, individualmente, 
para a apresentacao de lances verbais, de forma sucessiva, iniciando-se pela autora da proposta 
de maior valor, seguindo-se as demais em ordem decrescente de valor. 

~.1.1.Durante a etapa de lances somente sera permitido o uso de celulares para a 
consulta de descontos. Quando convocado pela Pregoeira, a licitante que desejar 
cfetuar ligacoes, ou estiver ausente da sala de licitacocs seja qua! for o motivo, o 
mesmo perdera o direito ao lance e sera excluido da etapa de lances para o item. 

8.1.2. Os lances verbais devem ser inferiores ao da proposta de menor valor. 

8.1.3. Os lances verbais aprcsentados e levados em consideracao para efcito de 
julgamento serao de exclusiva e total responsabilidade da licitante, nao lhc cabendo o 
direito de plcitear qualquer alteracao, seja para mais ou para menos. 

8.1.4.A desistencia da aprcsentacao de lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, importara na perda do direito de apresentar novos lances verbais c na 
rnanutcncao do ultimo prcco apresentado pela licitante. 

8.1.5. Nao havendo mais interessadas em apresentar lances verbais, sera encerrada a 
etapa eompetitiva. Nessa hip6tese, ou caso nao se realizem lances verbais, ou, ainda, 
sc a empresa vencedora for inabilitada, a Pregoeira podera ncgociar dirctamente com 
a proponente da melhor proposta, na busca de valor adcquado ao intcrcsse da 
Adrninistracao. 

8.1.6. A Pregoeira exarninara a aceitabilidade da melhor proposta quanta ao objeto, ao 
valor e as condicoes definidas neste Edita! e seus anexos. 

8.1. 7. Sc a ofcrta nao for aceitavel ou sc o proponentc nao a tender as cxigencias 
editalicias, a Pregoeira cxaminara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacao, 
negociando-a (s) ate a obtencao de um preco aceitavel, equivalente ao primeiro 
colocado ou ao preco de referencia, sendo declarado vencedor a adjudicacao do objeto 
para o qua! apresentou proposta. 

8.1.8. Havendo aceitacao da proposta classificada em pnrneiro lugar, a Prcgoeira 
avaliara as condicoes de habilitacao da licitante. 
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8.1.9. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PRE(:O 
GLOBAL e atender as cxigencias fixadas ncste Edital. 

9. DA PREFERENCIA DE CONTRATA(:AO DE MICROEMPRESAS E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
9.1. Sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de contratas;ao de 
microempresas e/ou empresas de pequcno porte, desde que a melhor oferta valida nao tenha 
sido aprcsentada, tambern, por uma microernpresa ou ernpresa de pequeno porte. 

9.2. Considerar-se-a empate quando a proposta de microempresas e/ou cmpresas de pequeno 
portc for igual ou ate 5% ( cinco por cento) superior a proposta classificada em primeiro lugar. 
Neste caso, e dcsdc que a proposta classificada em primeiro lugar nao tenha sido aprescntada 
por microcmpresa ou cmpresa de pcqucno porte, scra procedido da seguintc forma: 

9.2.1. Classificacao das propostas de microempresas e empresas de pequeno portc gue 
se enquadrcm na situacao prevista no subitem 9.2; 

9.2.2. Convocacao da microempresa ou empresa de pequeno porte guc apresentou a 
men or proposta dentre as classificadas na forma do sub item 9 .2 .1, para gue, no prazo 
de 5 ( cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, apresente uma ultirna ofcrta, 
obrigatoriamente inferior a da primeira colocada, para o desempatc, situacao cm quc 
o objeto sera adjudicado em seu favor; 

9.2.3. Nao sendo aprescntada proposta pela microempresa ou cmprcsa de pequcno 
porte, na situacao do subitem 9.2.2, ou nao ocorrendo a regularizacao fiscal, ou ainda, 
nae ocorrendo a contratacao, serao convocadas, na ordem e no mcsmo prazo, as 
propostas remanescentes, classi:ficadas na forma do sub item 9 .2.1, para o cxercicio do 
mesmo dircito; 

9.2.4. No caso de propostas iguais apresentadas por microcmpresas ou empresas de 
pcgueno porte, no intervalo previsto no subitcm 9.1, scra realizado sortcio para 
sclecionar aquela que apresentara primeiro novo lance. 

9.2.5. Caso nae ocorra a contratacao ou a situacao prevista no subitem 9.2 c suas 
alineas, o objeto sera adjudicado em favor da proposta originalmente classificada cm 
primeiro lugar. 

10. DA DOCUMENTA(:AO DE HABILITA(:AO: 
10.1. Para fins de habilitacao no processo licitat6rio, as licitantes deverao apresentar no 
Envelope n° 2, a docurnentacao relativa a Habilitacao Juridica, Regularidade fiscal e 
Trabalhista c Qualificacao Economico-Financeira, as guais deverao estar em plcna validadc, c 
dcvem ser encartadas em ordem sequencial e numeradas cronologicamente, e ainda, contendo 
a assinatura e carimbo do representante legal da empresa em todas as vias devidamcnte 
idcntificadas. 
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10.1.1. Toda a docurnentacao de habilitacao exigida para este proccsso licitat6rio 
podera ser apresentada em original, ou c6pia legivel devidamente autenticada por 
cart6rio competente ou por servidor da Adrninistracao, ou publicacao em orgao da 
imprensa oficial, ou ainda por c6pia impressa a partir do sitio oficial do orgao emissor, 
sendo que, somente serao considerados validos aqueles que estejam em plena validade. 
Documentos cm fac-simile nao serao aceitos. 

10.1.2. Os documentos emitidos a partir do sitio oficial do orgao emissor c suas 
c6pias rcprograficas, dispensam a necessidade de autenticacoes, e tcra sua aceitacao, 
condicionada a verificacao de sua autenticidade mediante acesso ao site do Orgao que 
o expedir. 

10.1.3. Em caso de autenticacao de documentos por servidor municipal da 
Camara Municipal, as licitantes deverao apresentar as c6pias com os documentos 
originais, preferencialmente ate o ultimo dia util que anteceder a abcrtura dos 
envelopes, no horario das 07h00 as 11 h00 e das 13h00 as 15h00 (MS), junta a 
Cornissao de Licitacoes, com o objetivo de nao causar tumulto no momcnto da reuniao. 
No cntanto a cmprcsa quc nao puder comparecer ate a data marcada, podcra faze-la 
antes do inicio da sessao, sem que isso se constitua motivo para inabilitacao, dcsdc que 
aprcscnte os originais para conferencia e autenticacao; 

10.1.4. Os documentos solicitados deverao estar no prazo de validadc ncles 
previstos que, uma vez nao mencionado, sera considerado como scndo ate 60 
(sessenta) dias. 

10.1.S. Toda a docurnentacao apresentada pcla licitante, para fins de habilitacao, 
devera pertencer a empresa que efetivamente fornecera o objeto, ou seja, o numcro de 
inscricao no CNP J/Mf devera ser o mesmo em todos os documentos, exccto sc, 
comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuicocs (INSS e FGTS) 
c/ou balance e centralizado. 

10.2. A comprovacao da HABILITAC.AO JURIDICA consistira na apresentacao dos 
seguintes documentos: 

10.2.1. No caso de empresano individual: inscricao no Registro Publico de 
Emprcsas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da 
Condicao de Microempreendedor - CCMEI, na forma da Resolucao CGSIM n° 16, de 
2009, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacao da autcnticidadc no sitio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.2.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa de responsabilidade 
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limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobat6rio de seus administradores; 

10.2.4. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro 
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada da prova de indicacao dos 
seus administradores; 

10.2.S. Ccdula de Identidade ( do socio ou titular da empresa que assina os 
documcntos de licitacao ). 

10.2.6. Os documentos relacionados nos subitens anteriores nao precisarao 
constar do Envelope "Documentos de Habilita9ao", se tiverem sido apresentados para 
o credenciamento neste Pregao. 

10.3. A cornprovacgo da REGULAR.ID ADE FISCAL consistira na aprescntaoao dos 
scguintes documentos: 

10.3.1. Prova de inscricao da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jmidica 
(CNPJIMF) em plena validade; 

10.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de 
Dcbitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Municipais), emitido pelo 
orgao competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na 
forma da Lei; 

10.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Ccrtidao Negativa de 
Debitos, ou Positiva com efeito de Negativa de Tributos Estaduais), emitido pelo orgao 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponcntc, na forma 
da Lei; 

10.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
aprcscntacao de Certidao Negativa de Debitos ou positiva com efcitos de negativa 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) c pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos 
tributaries federais ea Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive 
agueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Con junta n° 1. 751, de 
02/10/2014, do Secretario da Rcceita Federal do Brasil e da Procuradora-Gcral da 
Fazenda Nacional. 
10.3.5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 
Scrvi90 (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 
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10.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte dcvcrao aprescntar toda 
a docurnentacao exigida para efeito de cornprovacao de Regularidade Fiscal, mesmo 
que esta aprcsente alguma restricao. 

10.4. A docurnentacao relativa a REGULARIDADE TRABALHISTA consistira na 
aprcsentacao da prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, 
mediante a aprcscntacao da Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com 
efcitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decrcto-Lei n° 5.452, de 1 ° de maio de 1943; 

10.5. A comprovacao da OUALIFICA<;AO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira na 
apresentacao da Certidao Negativa de Feitos sobre Falencia, expedida pelo distribuidor da sede 
do licitante, ou de seu domicflio, dentro do prazo de validade previsto na pr6pria ccrtidao, ou, 
na ornissao dcsta, expcdida a mcnos de 60 (sessenta) dias eontados da data da sua aprcsentacao, 

10.6. Dcclaracao expressa da licitante, nos termos do incise XXXIII do artigo 7° da 
Constituicao da Republica Federativa do Brasil, assinada pclo represcntantc legal da cmpresa, 
nos moldes do Anexo VII deste Edita!; 

10.7. 0 Envelope n° 02, contendo todos os documentos exigidos nos subitens anteriorcs, 
dcvera scr enderecado da seguinte forma: 

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTA<;::AO 
A CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA - MS. 
PREGAO PRESENCIAL N° 003/2023 
(razao social e endereco da empresa se o envelope nao for timbrado) 

10.8. Os envelopes contendo a documentacao relativa a habilitacao ficarao a disposicao das 
licitantes no Dcpartamento de Licitacoes, e somente serao retirados apes 02 (dois) dias uteis, a 
contar do rcccbimcnto da Nota de Empcnho ou assinatura do contrato pela licitante venccdora. 
Ap6s, 60 (scssenta) dias, caso nao rctirados, a Pregoeira proccdera a sua destruicao. 

11. DA ANALISE DA HABILIT A<;AO: 
11. l. Encerrada a fase de lance (s), a Pregoeira procedera a abertura dos inv6lucros contendo 
os documentos de habilitacao da (s) licitantes que apresentou (aram) a (s) melhor (es) propostas 
de prccos ou lances verbais, vcrificando a sua habilitacao ou inabilitacao. 

11.2. Constatado o atendimento das exigencias editalicias, a licitante scra declarada 
vencedora para o item, caso nao haja interposicao de recurses; 

11.3. Caso a licitante classificada em 1 ° (primeiro) lugar seja inabilitada a Prcgocira 
cxarninara a habilitacao das licitantes com as ofertas subscquentes e a qualificacao destas, na 
ordem de classificacao, ate a apuracao de uma proposta que atenda os requisites deste Edita!; 
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12. DA ADJUDICA<;::AO EDA HOMOLOGA(:AO: 
12.1. Inexistindo manifestac;:ao recursal, a Pregoeira, adjudicara pelo MENOR PRE<::O, a(s) 
licitantc(s) vencedora(s), com a posterior homologac;:ao do resultado pelo Vereador Prcsidentc, 
apos o reeebimento do processo conclufdo pela Pregoeira. 

12.2. Havendo interposic;:ao de recurso, ap6s o julgamento, o Vercador Presidentc, adjudicara 
e homologara o procedimento licitat6rio a licitante vencedora. 

12.4. Quando todas as lieitantes forem inabilitadas, a Pregoeira podera fixar para a (s) licitante 
(s) o prazo de 8 (oito) dias uteis para a apresentacao de nova documentac;:ao escoimadas das 
causas referidas no §3° do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93 e alterac;:oes posteriores. 

13. DA CONTRA T A(:AO: 

13.1. Sera firmado CONTRA TO com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei 
11° 8.666/93. 

13.2. 0 prazo para assinatura do CONTRA TO sera de 05 ( cinco) dias utcis, apos regular 
convocacao da Adrninistracao. 

13.3. Na hip6tesc da licitante vencedora nao assinar o CONTRATO no prazo mencionado 110 
item anterior, a Administracao convocara as licitantes remanescentes, na ordern de 
classificacao, para faze-lo em igual prazo, nos termos do art. 4°, inciso XXIII, combinado com 
o inciso XVI e XVII, da Lei n° 10.520/02. 

13.4. 0 CONTRATO a ser :firmado tera vigencia estimada de ate 90 (noventa) dias de sua 
assinatura, independcntemente do prazo de garantia, podendo ser prorrogado mediante acordo 
cntrc as partes, por iguais e sucessivos perfodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a 
lcgislacao pcrtinente e a necessidade da prorrogacao, devidamente justificadas nos tcrmos da 
lcgislacao em vigor, conforme Lei Federal n° 8.666/93, com alteracoes posteriores. 

13.5. As responsabilidadcs, bem eomo as demais condicces constam do instrumento 
contratual e a scr celcbrado com a lieitante vencedora, conforme minuta do contrato (Anexo 
VI). 

14. DO ACEITE E RECEBIMENTO: 
14.1. As condicoes de aceite constam da minuta do contrato (Anexo VI). 

15. DAS DESPESAS: 

15.1. As despesas decorrentes da aquisicao do objeto deste Edita!, correrao a conta do 
Programa de Trabalho do Orcamento da Camara Municipal: 

OJ - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA/MS. 
01.01.31 -A<;::A.O LEGISLATIVA. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Camara Municipal de Ca s s i l a n d l a 

01.031.0046.2001 - COORDENA<;Ao E MANUTEN<;Ao DAS ATIVIDADES DE 
LEG ISLA TIV AS. 
4.4.90.52 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

15.2. E dotacoes que vierern a substituir no exercicio seguinte. 

16. DO PAGAMENTO: 
16.1. 0 pagamento scra efetuado diretamente a CONTRATADA, no prazo de ate 30 (trinta) 
dias, contados do rccebimcnto definitivo, apos a apresentacao de Nota Fiscal Eletronica para 
confcrcncia e atestc. 

16.2. Demais condicoes constam na Minuta do Contrato (Anexo VI) destc Edital. 

17. DO AUMENTO OU SUPRESSA.O DOV ALOR: 
17.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da nota de empenho podera 
ser aumcntado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conformc o disposto 
no art. 65, §§ 1 ° c 2°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.2. A CONTRA TADA fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condicces licitadas, os 
acr6scimos ou supressoes que se fizerem necessaries; 

17.3. Nenhum acrcscirno ou suprcssao podera exceder o limite estabelecido ncsta condicao, 
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

18. DAS PENALIDADES: 
18.1. Nos termos do art. 86 da Lei n° 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (mcio 
por ccnto) sobrc o valor do valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornccimento do objeto deste Pregao ate o limite de 10% (dcz por ccnto) do 
valor cmpenhado. 

18.2. Em caso de inexecucao total ou parcial do pactuado, em razao do dcscumprimento de 
qualquer das condicoes avencadas, a CONTRAT ADA ficara sujeita as seguintcs penalidades 
nos termos do art. 87 da Lei 11° 8.666/93: 

18.2.1. 

18.2.2. 

Advertencia; 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO; 

18.2.3. Suspensao tcmporaria de participar de licitacao e impedimento de 
contratar com a Administracao Publica por prazo nao superior a 02 ( dois) anos, 

18.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Adrninistracao Publica. 
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18.3. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
ap]icando-se o Principia da Proporcionalidade, em razao de circunstancias fundamentados em 
fatos rcais e comprovados, desde que formuladas por escrito c no prazo maxima de 05 ( cinco) 
dias uteis da data em quc for oficiada a pretensao da Administras.;ao no sentido da aplicacao da pena. 

18.4. A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao 
cclcbrar o CONTRA TO, dcixar de entregar ou apresentar documentacao falsa cxigida para o 
certame exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao do ccrtame, nao rnantivcr 
a proposta, falhar ou fraudar na execucao do CONTRA TO, comportar-se de modo inidoneo ou 
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com esta Administras.;ao Publica e, 
sera descredenciado do Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de ate 05 
( cinco) anos, scm prejuizo das multas previstas neste Edita! e no CONTRATO e das demais 
cominacoos lcgais. 

19. DA IMPUGNA(:AO E DO RECURSO: 
19.1. Decaira do direito de impugnar os termos destc Edital, a interessada (qualqucr pcssoa 
fisica ou juridica) que nao o fizer ate o 2° (segundo) dia util que anteceder a data fixada para 
abcrtura da sessao de processamento deste PREGAO, ou aquela Licitantc que tenha aceitado 
suas condicocs sem objecao, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipotesc 
cm que ta] comunicar;ao nao tera efeito de recurse administrative. 

19.1.1. A impugnar;ao ao Edita! devera ser dirigida a Prcgoeira, a qua! cabcra, 
com auxilio do setor solicitante, a analise e decisao de qualqucr ato impugnativo, 
devcndo pronuncia-la no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas; 

19.1.2. Acolhida peticao contra o ato convocat6rio, scra designada nova data 
para rcalizacao deste certame, exceto guando, inguestionaveJmente, a impugnar;ao nao 
afetar a formulacao das propostas; 

19.1.3. A ausencia de dccisao adrninistrativa dcfinitiva pcrtincnte a impugnacao 
antes da data fixada para a realizacao deste Pregao, confere ao licitantc a sua 
participacan no procedimcnto licitat6rio ate a ocorrencia desse evento. 

19.2. Ao final da sessao, depois de declarada a licitante vencedora, qualqucr Proponente 
podera manifestar irnediata c motivadamente a intenr;ao de recorrer, guando, cntao, sera 
conccdido o prazo de 03 (tres) dias corridos para a apresentacgo das razces recursais cscritas, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razoes cm igual 
nurnero de dias, quc cornccarao a correr do termino do prazo do rccorrcntc, sendo-lhes 
asscgurada vista imediata dos autos. 
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19.2.1. Nao sera admitido, nem concedido prazo para recurse sabre assuntos 
meramente protelat6rios ou ja decididos em impugnacao ao Instrumento 
Convocat6rio. 

19.2.2. Acolhidas as razoes recursais pela Pregoeira, este retornara a sessao do 
Pregao para a reforrnulacao do ato combatido e daqueles subsequentes. 

19.2.3. Sc das razoes recursais nao resultar retratacao da decisao, a Prcgocira 
cncaminhara o recurse dcvidamente informado ao Vercador Prcsidcnte, quc profcrira 
decisao final e adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora. 

J9.2.4. 0 recurse tera efeito suspensive e o seu acolhimcnto importara a 
invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento. 

19.2.5. A falta de manifestacao imediata e motivada da Proponentc importara na 
decadencia do direito de recurse e a adjudicacao da Iicitacao pela Pregoeira a licitante 
vencedora. 

19.3. A impugnacao ou o recurse deverao ser encaminhados para o Departamcnto de 
Licitacoes, instalado na Rua Amin Jose, n° 356, Centro, Cassilandia-Mx, ou pelo Fax (67) 3596- 
1331, ou pelo e-mail: licitacao.cmcassilandia@gmail.com, devendo observar os scguintes 
requisites: 

19.3.1. Podera ser protocolada via postal, fax ou pela rede mundia1 de 
computadores ( e-mail). 

19.3.2. Ser datilografada ou impressa por qualquer processo elctronico c 
devidamente fundamentada; 

19.3.3. Serem assinadas por representante legal da impugnante ou por 
procurador devidamente habilitado, acompanhados de c6pia autenticada do Contrato 
Social, e no caso de procurador, tarnbem do Instrumento de Procuracao devidamentc 
autenticado. 

19.4. Os autos deste processo administrativo ficarao com vista franqueada as interessadas no 
Dcpartamento de Licitacoes, no horario compreendido das 07h00 as 13h00 nos dias utcis 
(horario de Mato Grosso do Sul), conforme endereco constante no prearnbulo deste Edital. 

20. DAS ATRIBUI<;OES DA PREGOEIRA: 
20.1. Sao atribuicoes da Pregoeira podendo: 

20.1.1. Visando a maior competividade, dar tolerancia para o rccebimento do 
crcdenciamento, da declaracao c dos envelopes de Proposta de Precos c de Ilabilitacao, 
nunca superior a 15 (quinzc) minutos a partir da hora marcada de inicio da sessao, 
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sendo as demais licitantes retardatarias, limitadas apenas a participacao como 
ouvintes. 

20.1.2. 
licitantes presentes; 

A tolerancia acima nao impede o inicio do credenciamento junto as 

20.1.3. Sera considerada encerrada a tolerancia acima, com o terrnino do 
eredenciamento de todos os licitantes presentes ou com o decurso do prazo de 15 
(quinze) minutos, o que vier a ocorrer primeiro. 

20.1.4. Nos casos em que os envelopes de proposta de precos c de documentacao 
apresentados esteja incompleta ou com algum erro de transcricao, ou ainda, a inversao 
dos conteudos dos mesmos, podera considerar como erro formal, desde que a 
incorrccao apontada nao cause duvida ou nao atrapalhe o andamento do processo; 

20.1.S. Desconsiderar item (s) que por qualquer motivo (inclusive por pedido da 
Requisitante) tiver (em) que ser (em) retirado (s), mantendo a licitacao em rclacao aos 
demais itens; 

20.1.6. Desconsiderar erros meramente formais, dcsde que nao resultem na 
necessidade de acostamento de novo (s) documento (s), tanto na fase de analise das 
propostas de precos, como na de habilitacao; 

20.1. 7. Solicitar ao representante legal do interessado a complcmentacao das 
informacoes, quanto ao tclefone ou fax, dados bancarios, assinaturas, datas, rubricas, 
dados do representante legal ou quanto a marca e/ou modelo (quanto pertinentcs), nos 
casos em que nao tenham sido informados em sua proposta de precos; 

20.1.8. Corrigir automaticamente qualquer erro de soma e/ou rnultiplicacao quc 
for detectado na apresentacao da proposta de precos, assim como na falta do CNPJ 
e/ou endcreco completo da licitante, precnchendo os dados atraves dos documcntos 
aprcsentados dentro do rcspectivo envelope; 

20.1.9. Estabcleccr o numcro rnaximo de rodadas de lances, fixar o tempo 
maxima para os lances verbais, devendo avisar as licitantes quando decidir pela ultima 
rodada de lances, que podera, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo 
maximo anteriormente estipulado; 

20.1.10. A qualquer tempo, objetivando a otimizacao da etapa de lances, 
estabelecer a cada rodada, valor minimo entre os lances; 

20.1.11. Durante a etapa de lances verbais, monitorar os precos ofertados, de 
modo a desclassificar propostas inexequiveis ou com precos excessivos, ou ainda, 
negociar diretamente com a licitante, para que seja obtido preco melhor; 
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Suspender a reuniao quando julgar necessario; 

20.1.13. Transferir a data de abertura dos envelopes Documcntacao c Proposta, 
por convenicncia da Administracao Municipal. 

20.1.14. Atuar dentro das outras atribuicoes permitidas pela Iegislacao vigente; 

20.1.15. Praticar todos os demais atos inerentes, previstos nos dispositivos Jegais 
aplicaveis a especie; 

21. DAS DISPOSI(:OES FINAIS: 
21.1. 0 Vereador Presidente podera revogar o presente Pregao por intercsse publico 
dccorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinentc e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93 c alteracoes posteriores. 

21.2. Nas hip6tcscs tratadas no subitem anterior scrao assegurados aos intcrcssados o 
contradit6rio e a ampla defesa. 

21.3. J\ contagcm dos prazos estabelccidos neste Edital, em se tratando dos recurses previstos 
no item 19, sera Icita ncla se excluindo a data de inicio c inc]uindo a do vencimento. 

21.4. A Pregocira rcsolvera os casos omissos com base na legislacao vigente. 

21.5. As dccisoes da Pregoeira serao consideradas definitivas somente ap6s hornologacao 
pclo Vercador Presidente. 

21.6. As Jicitantes arcarao com todos os custos relativos a apresentacao de suas propostas, nae 
cabendo responsabilidade por tais custos a outrem, quaisquer que sejam os proccdimentos 
seguidos nesta licitacao ou os seus resultados. 

21. 7. De qualqucr ato praticado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, os intcrcssados poderao 
valcr-se do disposto no artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93 c altcracoes posteriorcs. 

21.8. Os itens e subitens das disposicoes da minuta do contrato (Anexo VI), poderao ser 
ordenados de forma diferente, sem que isto importe em alteracao das referidas disposicoes, bem 
como poderao ser corrigidos eventuais erros materiais, remissivos, desdc que isto nao impJiquc 
cm qualqucr mudanca do regime juridico do CONTRA TO, ta! como estabclccido neste Edital. 

21.9. De igua] modo poderao ser incluidas clausulas adicionais no CONTRATO, alcm das 
prcvistas na minuta do contrato (Anexo VI) deste Edital, desde que tais clausulas nao importem 
cm alteracao do regime juridico do CONTRA TO. 
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21.10. Na contagem dos prazos a que alude este Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir 
sc-a o do vencimcnto, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for 
cxplicitamcnte disposto em contrario. 

21.11. A participacao nesta licitacao sera considerada como evidencia de que a licitante 
cxarninou completamente este Edita! e aceitou integralmente suas normas, c que obteve da 
Administra9ao, atraves da Pregoeira, as informacoes que solicitou. 

21 .12. As duvidas concernentcs a este Edita! deverao ser protocolizadas na Camara Municipal 
de Cassilandia-Mfl, no endereco preambular enderecada a Pregoeira, em sua via original, 
dcvidamcnte assinada por quern tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e 
condicocs em qualquer caso, ficando consignado que qualqucr outra espccie de protocolo, por 
qualqucr outro meio nao sera recebido. 

22. DO FORO: 
22.1. Fica eleito o f oro da Comarca de Cassilandia - Estado de Mato Grosso do Sul, para 
dirimir qualqucr controversia resultante desta licitacao, com exclusao de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

23. DOS ANEXOS: 
23.1. Intcgram o presente Edita!, independentemente de qualquer transcricao: 

ANEXO I 
/\NEXO II 
/\NEXO III 
ANEXOIV 
ANEXOV 

/\NEXO VI 
ANEXO 
VII 

-TERMO DE REFERENCIA; 
- MODELO PROPOSTA DE PRE<;OS; 
- DECLARAC:::AO DOS REQUISITOS DE HABILIT AC:::AO; 
- MODELO DA DECLARA<;AO PARTICULAR; 
- DECLARA<;AO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 
CF/88; 
- MINUT A DO CONTRA TO; 
- DECLARA<;AO DE AUTORIZA<;AO DE CADASTRO NO SISTEMA E- 
CJUR 
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO: 1.1. aquisicao I (um) vefculo zero quilometro tipo PICK-UP 
(CAMINHONETE), de fabricacao nacional ou importado, ano e 
modclo 2023 ou superior. 

2. DA 
JUSTIFICATIVA 
DA 
CONTRA T A<;AO: 

2.1. A Camara Municipal de Cassilandia possui cm sua frota tres 
veiculos, sendo: um TOYOTA YARlS SEDA 1.5 XL LIVE CVT 
2021/2021, um GM/CHEVROLET TRACKER PREMIER 1.2 
TURBO e uma PAS/MOTONETA HONDA BIZ 125 2018/2019. 

2.2. Ambos nao sao suficientes para atender a demanda dos 
trabalhos legislativos, visto que a quantidade de vereadorcs e 
servidores e superior a capacidade de passageiros dos vei culos 
citados. 

2.3. Neste sentido, a presente aquisicao justifica-se pcla nccessidade 
de atendcr as demandas de deslocamcntos e viagens realizadas pcla 
Presidencia, Vereadorcs e servidorcs da Camara Municipal de 
Cassilandia, garantindo um deslocamento seguro, alem de rcduzir os 
custos com manutencoes preventivas e corretivas da frota pr6pria ja 
adquirida. 

2.4. As especificacoes do veiculo que sc prctcnde adquirir sc 
justificam para atender a demanda de um autom6vel que seja rnais 
alto e seguro, apto a enfrentar os dificeis dcslocamentos, por muitas 
vezcs sao estradas rurais. Dessa forma, e imprescindivel que o 
autom6vel que transporte a Presidencia, seus Vercadores e 
servidores esteja preparado para transpor quaisquer barrciras 
naturais ( como morros, ladeiras, estradas acidcntadas c etc) a fim de 
proporcionar um deslocamcnto em tempo habil, scm pcrcalcos ou 
imprevistos, e sobretudo com seguranca para seus passagciros. 

2.5. Alern disso, por vczes, as agendas de viagens sao para locais 
distintos, o que faz com quc os carros a disposicao scjarn 
insuficientes para promover o deslocamento de todos os vercadores 
e servidores ao mesmo tempo. 

3. 
ESPECIFICA(:A.O 
DA AQUISl(:A.O: 

ITEM ESPECIFICA(:OES DA 
N° AQUISICAO 

1. 

Veiculo tipo PICK-UP 
(CAMINHONETE); zero 
quilometro; fabricacao nacional 
ou importado; cor branca; ano c 
modelo 2023 ou superior; 

UNIDADE QUANT. 

Unid. 
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capacidade de transporte de no 
minimo 05 ( cinco) passageiros; 
com 04 portas; motor; com 
rnotorizacao minima de 2.0; 
tracao 4x4; potencia minima de 
190cv ou superior; combustive! 
diesel, carnbio autornatico 
rninimo de 06 (seis) marchas a 
frente e 01 (uma) marcha re; 
banco de couro; ar condicionado; 
cintos de seguranca retrateis de 
03 (tres) pontos; direcao eletrica 
ou hidraulica; controle cletronico 
de estabilidade e tracao; conta 
giros; airbag duplo (motorista e 
passageiro ); freios ABS; vidros e 
travas eletricas nas 4 portas; 
pelf cula em todos os vidros 
(conforme legislacao em vigor); 
desernbacador do vidro traseiro; 
computador de bordo, kit 
multimidia; som com entrada 
USB, conexao bluetooth, radio 
AM/FM; alcas de seguranca no 
teto; rodas de liga leve; faro! de 
neblina; protetor de carter; 
protetor de cacamba e capota 
maritima e demais acess6rios c 
itens da versao oferecida; 
camera de re; sensor de 
estacionarnento e demais 
equipamentos exigidos pelo 
Contran; tudo em plena 
conformidade com as exigencias 
do codigo de transito brasileiro, 
equipado com os demais itens de 
cstetica e seguranca originais de 
fabrica ao modelo ofertado, com 
no minimo 12 (doze) meses de 
garantia, devendo vir 
acompanhado de certificado de 
garantia e do manual e instrucoes 
e emissoes rnaximas de acordo 
com o programa de controle de 
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poluicao do ar por veiculos 
automotores (PROCONVE), 
sendo entregue devidamentc 
licenciado e cmplacado em nome 
da Camara Municipal de 
Cassilandia. 

4. 
CLASSIFICA<;Ao 
OR<;AMENT ARIA: 

4.1. As despesas da aquisicao correra a custa da seguinte dotacao 
orcamentaria: 

01-CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA/MS. 
01.01.31 - A<;AO LEGISLATIV A. 
01.031.0046.2001 - COORDENA<;Ao E MANUTEN<;Ao DAS 
ATIVIDADES DE LEGISLATIVAS. 
4.4.90.52 -EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

5. ADJUDICA<;AO: 5.1. Adjudicacao Global. 

6. DAS 
CONDI<;OES DE 
ENTREGA, 
ACEITE E 
RECEBIMENTO: 

6.1. 0 veiculo devera ser entregue cm parcela unica, com prazo 
de entrega nae superior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados 
a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Camara Municipal, 
situada a Rua Amin, n° 356, Centro, em Cassilandia-Mx. 

6.2. No ato da entrega, o veiculo: 

6.2.1.Devera estar devidamente equipado com os itens c 
acess6rios exigidos pela vigente lei de transito; 

6.2.2.Devera scr entregue rcvisado e limpo, de acordo com 
as normas do fabricante. 

6.2.3. Devera atender aos limites maxi mos de ruido fixados 
nas Resolucoes CONAMA n° 1, de 11/02/1993, en° 272, 
de 14/09/2000, e Iegislacao corrclata; 

6.2.4. Devera atendcr os limites maximos de cmissao de 
poluentes provenientes do escapamento fixados no ambito 
do Programa de Controle Poluicao do Ar por V ciculos 
Automotores - PROCONVE, conforme Resolucoes 
CON AMA n° 18, de 06/05/1986, c n° 315, de 29/l 0/2002, 
e legislacao correlata; 

6.3. A cmpresa CONTRA TADA devera substituir o vciculo, 
caso, no periodo de 90 (noventa) dias, contados a partir do 
recebimento dc:finitivo, aprcsente dcfcitos sisternaticos de 
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fabricacao, devidamente comprovados pela frequencia de 
manutencoes corretivas realizadas em concessionarias do fabricantc, 
maxirno de 30 (trinta) dias corridos. Estc prazo scra contado a partir 
da ultima manutencao corretiva realizada pela concessionaria, 
dentro do periodo supracitado. 

6.4. 0 veiculo sera recebido a partir da entrega, para efeito de 
verificacao de conformidade com as especificacocs constantcs no 
Edital, Termo de Referencia, Nota de Empenho c documcntos afins, 
da seguinte forma: 

6.4.1. Provisoriamente, a fim de verificar o atendirnento as 
especificacoes. 0 recebimento provis6rio nao implica cm 
aceitacao, apenas transferc a responsabilidade pela guarda 
e conservacao do bem, do forncccdor ao orgao reccbedor. 

6.4.2.Definitivamente, ap6s vistoria que comprove a 
adequacao das especificacces, ao termo de refcrcncia e nota 
de empenho. A consequente acci tacao defini ti va sc dara 15 
(quinze) dias uteis da instalacao. 

6.5. A CONTRATANTE rejeitara, em partc ou todo o bem, em 
desacordo com o objeto. 

6.6. Todas as despcsas relativas a cxecucao do prcscntc 
CONTRA TO, correrao por conta exclusiva da CONTRATADA. 

6.7. Relativamente ao disposto na presente clausula, aplicarn-se 
subsidiariamente, as disposicoes da Lei n° 8.078/90 - C6digo de 
Defesa do Consumidor. 

7. DA 
ASSISTENCIA 
TECNICA E 
PRAZO DE 
GARANTIA: 

7.1. A CONTRAT ADA se obriga, dentro do prazo de 36 (trinta c 
seis) meses ou 100.000 (cem mil) quilomctros, a prcstar garantia 
contra defeito e vicios de fabricacao, sem qualqucr onus adicional 
para a CONTRA T ANTE, contados a partir do scu rccebimento 
definitivo. 

7.1.1.No caso de dcfcito(s) cm pccas/s) c sc, 
consequentemente houver a sua substituicao, a garantia sera 
contada a partir da nova data da substituicao da(s) pccars) 
defeituosa(s). 

7.2. A CONTRA TADA devera dispor de assistcncia tecnica 
autorizada/credenciada. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Camara Municipal de Cassilandia 

7.3. A CONTRA TADA declarada venccdora devcra, quando da 
apresentacao da proposta, indicar o(s) nome(s) da(s) empresa(s) 
credenciada/autorizada pelo fabricante do vciculo para prestacao dos 
services em garantia. 

8. DOS DIREITOS 
7.1. Os direitos e obrigacocs das partes constarn nas Clausulas E OBRIGA<;OES 

DASPARTES: Sexta e Setirna da Minuta do Contrato (Anexo VI). 

9. DAS 8.1. As condicoes de pagamento estao dispostas CONDI<;OES DE na Clausula 
PAGAMENTO: Decima da Minuta do- Contrata (Anexo VI). 

10. DAS 9.1. As penalidades e multas constam na Clausula Dccima PENALIDADES E 
DASMULTAS: Segunda da Minuta do Contrato (Anexo VI). 

11. UNIDADE 8.1. Sera exercida por servidor dcsignado por Ato para 0 

FISCALIZADORA: acompan.hamento e a fiscalizacao do CONTRA TO bern como pelo 
fornecimento. 

LOCAL E DAT A: Cassilandia, 23 de fevereiro de 2023. 

NOME E 
ASSINATURA DO 
RESPONSA. VEL 
PELA 
ELABORA AO. 

JJ-~·uRv, °cJDA LEA~AMARGO 
PRESJDENTE DA CPL 

NOME E 
ASSINA TURA DO 
ORDENADOR DE 
DESPESA. 

Ap6s analisc, aprovo estc Termo de Referencia, considcrando quc 
do mesmo constam os elemcntos capazes de propiciar a avaliacao do 
custo/beneficio, para atender as nccessidades desta Camara 
Municipal. 

~ ✓---- ~~ 
ARTffiJRB~OSA DE SOUZA FILHO 

VEREADOR - PRESIDENTE 
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ANEXO II - MODELO DE PRO POST A DE PRE(:OS 

(l ~stc ancxo c urn mode lo c dcvc scr feito cm papel tirnbrado da licitantc c aprcscntado no 
envelope proposta de precos). 

MODALIDAD TIPO: 
PROPOSTA E PREGA.O N° PROCESSON° MENOR 
DE PRE(:OS PREGA.O 003/2023 020/2023 PRE(:O 

PRESENCIAL GLOBAL 

PROPONENTE: 
CNPJ/MF N°: 
ENDEIU~(:O COMPLETO: 
TELEFONE N°: j FAX N°: I E-MAIL: 

IT 
E 
M 
No 

.ESPECIFICA(:OES DA AQUISl(:AO UN 
D. 

QU 
AN 
T. 

MARC 
A 

FABRI 
CANTE 

Veiculo tipo PICK-UP (CAMINHONETE); 
zero qui16mctro; fabricacao nacional ou 
importado; cor branca; ano e rnodelo 2023 ou 
supcnor; capacidade de transporte de no 
minimo 05 ( cinco) passageiros; corn 04 portas; 
motor; com motorizacao minima de 2.0; tracao 
4x4; potencia minima de l 90cv ou superior; 
combustive! diesel, cambio automatico 
rninirno de 06 (seis) marchas a frente e 01 
(uma) marcha re; banco de couro; ar 
condicionado; cintos de scguranca retrateis de 
03 (tres) pontos; dirccao eletrica ou hidraulica; 
controle clctr6nico de cstabilidade e tracao; 
conta-giros; airbag duplo (motorista e 
passagciro ); frcios ABS; vidros e travas 
elctricas nas 4 portas; pelicula em todos os 
vidros ( conformc legislacao em vigor); 
dcsernbacador do vidro trasciro; computador 
de bordo, kit multimidia; som com entrada 
USB, conexao bluetooth, radio AM/FM; alcas 
de seguranca no teto; rodas de liga !eve; farol 
de ncblina; protetor de carter; protctor de 
cacamba e capota maritima e demais 

PRECO (R$) 

UNITA TO 
RIO TA 

L 

1. Un 
id 
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acess6rios e itens da versao oferecida; camera 
de re; sensor de estaeionamento e demais 
equipamentos exigidos pelo Contran; tudo em 
plena eonformidade com as exigencias do 
c6digo de transito brasileiro, equipado com os 
demais itens de cstetica e seguranca originais 
de fabrica ao modclo ofertado, com no minimo 
12 (doze) meses de garantia, devendo vir 
acompanhado de certificado de garantia e do 
manual e instrucoes e ernissoes maximas de 
acordo com o programa de controle de 
poluicao do ar por veiculos automotores 
(PROCONVE), scndo entregue devidamente 
liceneiado e emplacado em nome da Camara 
Municipal de Cassilandia, 

PRE<;O TOTAL (R$): 

1. 0 prcco ofcrtado tern como referencia o mes de fevereiro de 2023, para pagamento de 
acordo com as condicocs fixadas no EDITAL DE PREGA.O PRESENCIAL N° 003/2023, 
mantcndo-sc os prccos fixos e irreajustaveis. 

2. No preco ofertado estao inclusos todos os custos diretos ou indiretos, tais corno: 
insumos, materiais, aparelhos, rnao de obra necessaria a boa execucao dos servicos, taxas, 
scguros, impastos c dcmais tributos legais nao especificados no EDIT AL, porcm oriundos do 
scrvico. 

3. 0 Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos 
envelopes "PRO POST A". 

DADOS BANCA.IUOS: 
Conta Corrente n° XXXX, da Agencia n° XXXX, do Banco XXXX n° XXXX, de titularidade 
da CONTRA[ ADA. 

DADOS DO RESPONSA. VEL PELA ASSINATURA DO CONTRA TO: 
Nome, 
Qualificacao (cargo ou funcao), 
Dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissao ), 
Numcro dos documcntos pessoais (RG, CPF), 
Endercco complcto. 

Local, data, razao social, nomc do rcprcscntantc legal e assinatura. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARA~AO 

(Estc ancxo cum rnodelo e devc ser fcito em papcl timbrado da licitante c aprcsentadajunto ao 
crcdcnciamento, fora dos envelopes de propostas e documentacao ). 

PREGAO PRESENCIAL N° 003/2023. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2023. 

DECLARA~AO QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILIT A~AO 

<NOME DA EMPRESA>, CNPJ/MF N° <00000>, DECLARA, sob as pcnas da 
Lei c cm cumprimcnto ao disposto no art. 4°, inciso VII da Lei n° 10.520/02, quc cum pre 
plcnamente os rcquisitos de habilitacao definidos no Edita! da licitacao por PREGAO 
PRESENCIAL N° 003/2023. 

Local, data, razao social da licitantc, nomc do rcprcscntantc legal c assinatura. 
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURA(:AO 

(Estc anexo c um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante c com firma 
rcconhecida e aprescntada fora dos envelopes de propostas e docurnentacao no momento do 
crcdenciamento ). 

PREGAO PRESENCIAL N° 003/2023. 
PROCESSO ADMINISTRA TIVO N° 020/2023. 

PROCURA(:AO PARTICULAR 

OUTORGANTE: (name, endereco, razao social, etc.) 

OUTORGADO: (nome e qualificacgo do representante) 

OBJETO: 

PODERES: 

Rcprescntar a OUTORGANTE perante a CAMARA MUNICIPAL DE 
CASSILANDIA-MS NO PREGAO PRESENCIAL N° 003/2023. 

Para pronunciar-se em name da <NOME DA EMPRESA>, bem como 
formular ofertas e lances de precos verbais, assinar as respectivas atas, 
registrar ocorrencias, formular impugnacoes, interpor rccursos, desistir de 
recursos, e praticar todos os demais atos inercntcs a Scssao Publica do 

-certame. 

Local, data, razao social da licitantc, nomc do rcprcscntantc legal c assinatura. 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARA(:A.O 

(Estc anexo e um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e apresentada no 
envelope documentacao ). 

DECLARA(:A.O NOS TERMOS no INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF/88. 

PREGA.O PRESENCIAL N° 003/2023. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2023. 

Declaro que nao ha no quadro de pessoal desta Empresa, empregado (s) com menos 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em 
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 ( quatorze) anos, nos termos do 
Inciso XXXIII do art. 7°, da Constituicao Federal e art. 27, V, da Lei n.0 8.666, de 21 de Junho 
de 1.993, sob a nova redacao da Lei n.0 9.854, de 27 de Outubro de 1.999. 

Local, data, razao social da licitantc, nomc do rcprcscntantc legal c assinatura. 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRA TO 

CONTRATO N° 000/2023. 

"CONTRA TO DE AQUISI(:AO DE 
QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, A CAMARA MUNICIPAL DE 
CASSILANDIA - ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, EA EMPRESA, <NOME>". 

Pela presente CONTRA TA(:AO PUBLICA que entre si fazern de um !ado a, 

CAMARA MUNICH> AL DE CASSILANDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa 
Juridica de Direito Publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob on° 03.334.191/0001-16, 
com sede administrativa localizada na Rua Amin Jose, 356, Centro, nesta cidade e municipio 
de Cassilandia-MS, neste ato representada pelo seu Vereador Presidente, o Senhor, ARTHUR 
BARBOSA DE SOUZA FILI-IO, brasileiro, casado, funcionario publico municipal c agente 
politico, portador da Cedula de Identidade RG0 678.811 SSP/MS, c inscrito no CPF/MF sob o 
N° 562.403.091-68, residente e domiciliado na Rua Avelino Pereira de Almeida, 11° 322, Jardim 
Duarte nesta cidadc de Cassilandia -MS, aqui denominada simplesmentc de 
CONTRATANTE, c do outro !ado, a empresa, XXX, Pessoa Juridica de Dircito Interno 
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob on° XXX, estabelecida na Rua XXX, 11° XXX, bairro, na 
cidade de XXX-XX, representada neste ato, pelo SENHORA, XXX, nacionalidadc, estado 
civil, profissao, residente e domiciliado 11a Rua XXX, na cidade de XXX-XX, portador da 
Ccdula de Identidade RG 11° XXX/SSP/XX, e inscrito no CPF/MF sob on° XXX, doravantc 
dcnominado CONTRA TADO, ajustam o presente CONTRA TO, mediante as clausulas c 
condicocs aqui cstipuladas. 

DO FUND AMENTO LEGAL: 0 presente CONTRA TO e firmado cm dccorrcncia da 
hornologacao do Vcreador Prcsidente da Camara Municipal, exarada em despacho constante 
no PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2023, na modalidade de PREGAO 
PRESENCIAL N° 003/2023, nos terrnos da Lei Federal n° 10.520/02, e a Lei Federal n° 8.666 
de 21 de junho de 1993, com nova redacao dada pela Lei Federal 11° 8.883 de 08 de junho de 
1994. 

DA LEGISLA<;AO APLICAVEL: Aplica-se a este instrumento contratual, as disposicocs da 
Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alteracoes e atualizacocs da Lei Federal 
n° 8.883 de 08 de junho de 1994, em especial para dirimir os casos omissos ea integral cxccucao 
do presente CONTRATO. Relativamente ao disposto no presente CONTRATO, aplicam-se 
subsidiariamente as disposicoes da Lein° 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
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1.2. 0 objeto do presente Instrumento Contratual e a aquisicao 1 (um) veieulo zero 
quil6metro tipo PICK-UP (CAMINHONETE), de fabricacao nacional ou importado, ano e 
modelo 2023 ou superior. 

ITE 
ESPECIFICA<;OES DA UNI MARC 

UNITA TOT M 
AQUISI<;AO D. QTD. A- 

RIO AL No FABRI 
CANTE 

1. 
VALOR TOTAL R$: 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICA VEIS: 
2.1. Sao partes integrantes deste CONTRA TO, os documentos a seguir discriminados, cujo 
inteiro tear as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemcnte de sua 
transcricao ou anexacao: 

2.2. Ato Convocat6rio-EDITAL PREGAO PRESENCIAL N° 003/2023 e seus ANEXOS, 
bcm coma a Proposta de Precos e os Documentos de Habilitacao da CONTRA TADA e demais 
elcmentos intcgrantes do Procedimento Administrativo. 

2.3. Os documcntos referidos no item anterior sao considerados suficientes para, em 
complemento a este Termo Contratual, definirem a sua extensao, e desta forma, regcrem a 
cxccucao adequada do CONTRA TO ora celebrado. 

CLAUSULA TERCEIRA-DO REGIME DE EXECU<;AO: 
3.1. 0 regime de execucao e o indireto por preco unitario de menor preco. 
CLAUS ULA QUART A - DA FISCALIZA<;AO: 
4.1. A fiscalizacao sera excrcida por servidor designado por Ato para o acompanhamento ca 
Iiscalizacao do CONTRA TO hem coma pelo fornecimento. 

4.2. A CONTRAT ANTE fiscalizara o fornecimento do objeto deste CONTRA TO, e 
vcrificara o cumprimento das especificacoes solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de 
correspondcrem ao descjado ou especificado. 

4.3. A fiscalizacao pela CONTRA TANTE nao desobriga a CONTRATADA de sua 
rcsponsabilidade quanta a perfeita execucao do objeto do CONTRATO. 

4.4. A ausencia de cornunicacao por parte da CONTRA TANTE, referente a irrcgularidades, 
ou falhas, nao eximc a CONTRA TADA das responsabilidades determinadas para a execucao 
do objcto do CONTRATO. 
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4.5. J\ CONTRA'[ ADA pcrrnitira e ofcrccera condicoes para a mais amp la e completa 
fiscalizacao, forneccndo informacoes, propiciando o acesso a documentacao pertinentc e 
atcndendo as observacoes e exigencias apresentadas pela fiscalizacao. 

CLAUSULA QUINTA - DO LOCALE CONDI<;OES DE ENTREGA, DO ACEITE E 
RECEBIMENTO; DA ASSIST.EN CIA TECNICA E PRAZO DE GARANTIA: 
5.1. 0 veiculo dcvera ser entregue em parcela unica, com prazo de entrega nao superior a 90 
(noventa) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, na Camara 
Municipal, situada a Rua Amin, 11° 356, Centro, em Cassilandia-MS. 

5.2. No ato da entrega, o veiculo: 

5.2.1.Devera cstar devidamente equipado com os itens e acess6rios exigidos pcla 
vigente lei de transito; 

5.2.2. Devera ser entregue revisado e limpo, de acordo com as normas do fabricante. 

5.2.3. Devera atender aos limites rnaximos de ruido fixados nas Resolw;oes CON AMA 
n° 1, de 11/02/1993, en° 272, de 14/09/2000, e legislacao correlata; 

5.2.4. Devera atender os limites maximos de emissao de poluentes provenientes do 
escapamento :fixados no ambito do Programa de Controle Poluicao do Ar por Veiculos 
Automotores - PROCONVE, conforme Resolucoes CONAMA n° 18, de 06/05/1986, 
en° 315, de 29/10/2002, e legislacao correlata; 

5.3. A CONTRA TADA devera substituir o veiculo, caso, no periodo de 90 (noventa) dias, 
contados a partir do reccbimento de:finitivo, apresente defeitos sisternaticos de fabricacao, 
dcvidamentc comprovados pela frcquencia de manutencoes corretivas rcalizadas em 
conccssionarias do fabricantc, maximo de 30 (trinta) dias corridos. Estc prazo scra contado a 
partir da ultima manutencao corretiva rcalizada pela concessionaria, dcntro do pcriodo 
supracitado. 

5.4. 0 vciculo scra recebido a partir da entrega, para efeito de verificacao de conformidade 
com as espccificacoes constantes no Edital, Termo de Referencia, Nota de Empcnho e 
documentos a:fins, da scguinte forma: 

5.4.1. Provisoriamente, a fim de veri:ficar o atendimento as cspccificacocs da proposta 
de precos da CONTRAT ADA. 0 recebimento provis6rio nae implica em accitacao, 
apenas transfcre a responsabilidade pela guarda e conservacao do bem, do fornecedor 
ao orgao reccbedor. 

5.4.2. Definitivarnente, apos vistoria que com prove a adequacao das cspecificacocs, ao 
tcrmo de referencia e nota de empenho. A consequente accitacao definitiva sc dara 15 
( quinzc) dias uteis da entrega. 
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5.5. A CONTRA TANTE rejeitara, em parte ou todo o bem, em desacordo com o objcto. 

5.6. Todas as dcspesas relativas a execucao do presente CONTRATO, correrao por conta 
cxclusiva da CONTRA TADA. 

5.7. A CONTRA.TADA se obriga, dentro do prazo de 36 (trinta e seis) meses ou 100.000 
( ccm mil) quilornctros, a prestar garantia contra defeito e vicios de fabricacao, sem qualqucr 
onus adicional para a CONTRA T ANTE, contados a partir do seu recebimento definitivo. 

5.7.1.No caso de defeito(s) cm pecas/s) c se, consequentemente houver a sua 
substituicao, a garantia sera contada a partir da nova data da substituicao da(s) pecars) 
defei tuosa( s ). 

5.8. A CONTRAT ADA devera dispor de assistencia tecnica autorizada/crcdcnciada. 

5.9. A CONTRA TADA declarada vencedora devera, quando da aprescntacao da proposta, 
indicar o(s) nome(s) da(s) cmpresa(s) credenciada/autorizada pclo fabricantc do vciculo, 
prestacao dos services em garantia. 

5.10. Relativamente ao disposto na presente clausula, aplicam-se subsidiariamcnte, as 
disposicocs da Lei n° 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor. 

CLA.USULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRA TANTE: 
6.1. Constituem obrigacoes da CONTRATANTE, alern das demais previstas para o objeto 
dcste CONTRATO ou dele decorrentes: 

6.1.1. Prestar todas as inforrnacoes e esclarecimentos atincntes ao objcto, quc scjam 
solicitadas pclos proprietarios ou cmpregados da CONTRA TADA; 

6.1.2.Rejeitar a exccucao deste CONTRATO por terceiros; 

6.1.3. Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA; 

6.1.4.Notificar, formal c tempestivarnente, a CONTRATADJ\ sabre as 
irregularidadcs observadas no cumprimento do objeto deste CONTRATO; 

6.1.5. Noti.ficar a CONTRA TADA, por escrito e com anteccdencia, sabre multas, 
pcnalidadcs c quaisquer debitos de sua responsabilidade; 

6.1.6. Fiscalizar a cxecucao do objeto deste CONTRA TO, podendo intervir durantc a 
sua exccucao, para fins de ajustes ou sua suspensao. 

CLA.USlJLA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRA TADA: 
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7.1. Constituem obrigac;oes da CONTRA TADA, alern das demais previstas para o objcto 
destc CONTRJ\TO ou dele decorrentes: 

7.1.1.Entregar o objeto deste CONTRATO, novo de fabrica, no prazo proposto c cm 
conformidade com as especificacoes fornecidas na sua proposta de precos; 

7.1.2.Cumprir o objeto do presente instrumento, entregando a objeto dcscrito na 
clausula primeira destc instrumento, zero hora, em perfeitas condicoes de uso, 
acompanhados de seus respectivos manuais, em lingua portuguesa ou traduzidos por 
tradutor juramentado, no prazo proposto, contados do reccbimento da nota de cmpenho 
c da assinatura deste CONTRA TO; 

7.1.3. Tomar providencias, imediatamentc, no caso de rcjeicao do objcto, 
substituindo-o, dentro do prazo rnaximo de 48 (quarenta e oito horas), contadas da 
comunicacao da irregularidade pela CONTRA T ANTE; 

7.1.4. Instruir o fornecimento do objeto deste CONTRA TO, com a nota fiscal 
correspondcnte, juntando c6pia da solicitacao de entrega c do comprovante do 
respectivo recebimento; 

7.1.5. Informar a empresa prestadora da assistencia tecnica, durante todo 
periodo de garantia, assegurando o perfeito funcionamento e seguranca, 
disponibilizando o atendimento, quando solicitado, no prazo rnaxirno de 48 (quarenta 
c oito) horns. 

7.1.6.Aprescntar, quando solicitado pela CONTRATJ\NTE, a cornprovacao de 
cstarem sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigacoes trabalhistas, 
prcvidenciarios e fiscais; 

7.1.7.Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pcrtincntcs c 
responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infracoes quc houvcr dado 
causa; 

7.1.8.Assumir, com exclusividade, todos os impastos c taxas que forem devidos cm 
dccorrcncia do objeto deste CONTRATO, bem como as contribuicocs dcvidas a 
Providencia Social, encargos trabalhistas, prernios de seguro c de acidentcs de trabalho 
c quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimcnto do objeto 
pactuado, inclusive quanto a transportacao interna e sua assistencia tccnica; 

7.1.9.Rcsponder perantc a CONTRATANTE e tcrcciros por cventuais prcjuizos c 
danos dccorrcntes de sua demora ou de sua ornissao, na conducao do objcto dcstc 
instrumcnto sob a sua rcsponsabilidade ou por crro relativos a cxecucao do objeto dcstc 
CONTRATO; 
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7.1.10. Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de ornissoes ou erros 
na claboracao de estimativa de custos e que redundem em aumcnto de despcsas para a 
CONTRA TANTE; 

7.1.11. Responsabilizar-se pclo onus resultante de quaisquer acoes, dcmandas, 
custos e dcspesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus 
empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se obriga por quaisqucr 
responsabilidades decorrentes de acoes judiciais que lhe vcnham a scr atribuida por 
forca de lei, relacionadas com o cumprimcnto do presente CONTRA TO; 

7.1.12. Nao transferir ou ceder, a qualquer titulo, os dircitos c obrigacocs 
decorrentes deste CONTRATO, ou titulos de creditos emitidos por ela c sern aceite, 
como garantia, fianca, ou outra forma qualquer de onus, sob pena de rescisao unilateral 
do CONTRATO. 
7.1.13. Fornecer os quantitativos licitados acrescidos em ate 25% (vintc e cinco 
por cento ), cm funcao do direito de acrescimo tratado no § 1 ° do art. 65°, da Lei n. 
8.666/93 e altcracoes, sob pena das sancoes cabiveis; 

7.1.14. Manter, durante a execucao do CONTRATO, em compatibilidade com 
as obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao 
cxigidas na licitacao; 

CLAUS ULA OITA VA - DAS DESPESAS: 
8.1. As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste CONTRATO, corrcrao 
a conta dos Programas de Trabalho a seguir: 

01-CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA/MS. 
01.01.31 - A<;Ao LEGISLATIVA. 
01.031.0046.200] -COORDENA<;Ao E MANUTEN<;Ao DAS ATIVIDADES DE 
LEGISLATIVAS. 
4.4.90.52-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. 

8.2. E dotacocs quc vicrem a substituir no excrcicio scguintc. 

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGENCIA EDA PRORROGA<;AO: 
9.1. 0 prazo de vigencia deste CONTRATO sera de ate 90 (noventa) dias da data de sua 
assinatura, indcpendentcmente do prazo de garantia, podendo ser prorrogado mcdiante acordo 
cntre as partcs, por iguais e sucessivos periodos, limitado a 60 (scsscnta) meses, observada a 
lcgislacao pcrtincntc c a nccessidade da prorrogacao, devidamente justificadas nos termos da 
legislacao em vigor, conforme Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes, 

CLAUSULA DECIMA - DO VALOR E CONDI<;OES DE PAGAMENTO: 
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10.1. 0 valor global decorrente da execucao do objeto deste CONTRATO e de R$ 0,00 
(rcais). 

10.2. 0 pagamento scra efetuado diretamentc a CONTRA TADA, no prazo de ate 30 (trinta) 
dias, contados do rccebimento de:finitivo, ap6s a apresentacao de Nota Fiscal Eletr6nica para 
confercncia e atestc. 

10.3. Previamente ao pagamento, sera aferida a regularidade da CONTRA TADA perante 
Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Service (FGTS), a 
Justica do Trabalho, Fazcnda Federal, Estadual e Municipal. 

10.3.1. Constatando-se, a situacao de irregularidade da CONTRATADA, devcr 
se-a providenciar a sua advertencia, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 
( cinco) dias uteis, o fornecedor regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, aprcsente 
sua defesa. 0 prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perf odo, a criterio da 
CONTRA TANTE. 

10.3.2. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improccdente, 
a CONTRATANTE cornunicara aos orgaos responsavcis pela fiscalizacao da 
regularidade fiscal quanto a inadirnplencia da CONTRA TADA, bem como quanto a 
cxistcncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os mcios pcrtincntcs 
e necessaries para garantir o reccbimento de seus crcditos. 

10.3.3. Persistindo a irregularidade, a CONTRA T ANTE adotara as mcdidas 
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada a CO TRAT ADA a ampla defesa. 

10.4. Ocorrendo crro no documento da cobranca, este sera devolvido c o pagamento scra 
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessarias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentacao do mesmo. 

10.5. Caso sc constate erro ou irregularidade na nota fiscal, a CONTRA T ANTE, a scu 
critcrio, podcra devolve-la, para as devidas correcoes, ou aceita-la, 

10.6. Na hip6tese de devolucao, a nota :fiscal/fatura sera considcrada como nao aprescntada, 
para fins de atendimcnto das condicoes contratuais. 

10.7. Na pcndcncia de liquidacao da obrigacao :financeira em virtude de penalidadc ou 
inadimplcncia contratual o valor sera descontado da fatura ou crcditos existentes cm favor da 
CONTRAT ADA. 

10.8. A CONTRATANTE nao pagara, sem que tenha autorizacao previa e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituicoes 
financeiras. 
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l 0.9. Os eventuais eneargos finaneeiros, processuais e outros, dccorrentes da inobservancia, 
pela CONTRA TADA de prazo de pagamento, serao de sua exelusiva responsabilidade. 

10.10. A CONTRA TANTE efetuara retencao, na fonte, dos tributos e contribuicoes sobre 
todos os pagamentos devidos a CONTRATADA. 

10.11. Quando da ocorrencia de cventuais atrasos de pagamento provoeados exclusivamente 
pela CONTRA[ ANTE, o valor devido devera ser aereseido de cornpcnsacao financeira, e sua 
apuracao se fara desde a data de seu veneimento ate a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mes, ou 6% (scis por cento) 
ao ano, mediante a aplicacao das seguintes formulas: 

I= (TX/100)/365 

EM= I x N x VP, onde: 

I =, Indice de cornpensacao financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos rnoratorios; 
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ea do efetivo pagamento; 
VP= Valor da parccla em atraso. 

CLA.USULA DECIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO DO VALOR: 
l 1.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial contratado podera ser aumentado ou 
suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento ), conforme o disposto no artigo 65, §§ 
1 ° c 2°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mcsmas condicocs licitadas, os 
acrescimos ou suprcssoes que se fizerem necessarios; 

11.3. Nenhurn acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido, salvo as 
suprcssocs que rcsultem de acordo celebrado entre as partes. 

CLA.USULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
12.1. Pela inexecucao total ou parcial das condicoes estabelecidas neste CONTRAfO, a 
CONTRJ\T ANTE, garantida a previa defesa da CONTRA TADA, que devcra ser aprcsentada 
no prazo de 05 ( cinco) dias uteis a contar da sua notificacao, aplicar, sem prejuizo das 
rcsponsabilidades penal e civil, as seguintes sancoes: 

12.l.l. Advertencia, por escrito, quando a proponcnte dcixar de atcnder 
quaisquer indicacoes aqui eonstantcs; 
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12.1.2. Multa compensat6ria-indenizat6ria de 10% ( dez por cento) sobre o valor 
total deste CONTRA TO ou Instrumento equivalente; recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da cornunicacao oficial; 

12.1.3. Suspensao ternporaria do direito de participar de licitacao c impedimenta 
de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de ate 05 ( cinco) anos; 

12.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Adrninistracao Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou 
ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade quc aplicou a 
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRA TADA rcssarcir a 
CONTRAT ANTE, pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao 
aplicada com base no subitem anterior. 

12.2. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pcla autoridade competente 
aplicando-sc o Principia da Proporcionalidade, em razao de circunstancias fundamentados cm 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo maximo de 05 ( cinco) 
dias utcis da data cm que for oficiada a pretensao da Administracao no sentido da aplicacao da 
pcna. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DA RESCISAO CONTRATUAL: 
13.1. Constituem motivos para rcscisao do CONTRA TO, os previstos nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes posteriores, sem prejuizo da aplicacao <las penalidadcs a 
que alude o artigo 87 da mesma Lei. 

13.2. Nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisao contratual podera ser: 

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRA TANTE, nos casos 
cnumcrados nos incisos I, XII c XVII do artigo 78 da Lein° 8.663/93; 

13.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao cscrita e 
fundamcntada da CONTRATADA, reduzida a termo, desdc quc haja Conveniencia da 
CONTRA'f ANTE; 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislacao; 

13.3. f ica expressamcnte acordado que em caso de rescisao, nenhuma rcrnuneracao scra 
cabivel, a nae scr o ressareimcnto de despesas autorizadas pela CONTRJ\TANTE e 
comprovadamente realizadas pcla CONTRA TADA previstas no prcsente CONTRATO. 

CLAUSULA DECIMA QUART A - DA PUBLICA<;AO DO EXTRA TO: 
14.1. A publicacao do presente instrumento, em extrato, no Joma! Oficial do Municipio, ficara 
a cargo da CONTRAT ANTE, no prazo e forma dispostos pela legislacao pertinente. 
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CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA LEI ANTICORRUP<;AO: 
15.1 A CONTRATADA devera atender as disposicoes contidas na Lei 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupcao, motivo pelo qual, no decorrer da Iicitacao e de todo o pcriodo contratual, 
conduzirao suas praticas comerciais de forma etica e em conformidadc com os preceitos legais 
aplicavcis, nao podcndo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, dircta 
ou indiretamentc, de qualquer valor, a quern quer que seja, com a finalidade de influenciar 
qualqucr ato ou dccisao, ou para asscgurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar ncg6cios, 
c que violem o cstabelecido na Lei Anticorrupcao. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA NOVA<;AO: 
16.1. A nao utilizacao, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados ncste 
CONTRATO c na Lei em geral e a nao aplicacao de quaisquer sancocs ncles previstas nao 
importa em novacao a seus termos, nao devendo, portanto, ser interprctada como renuncia ou 
desistcncia de aplicacao ou de acces futuras sendo quc todos os recursos postos a disposicao da 
CONTRA T ANTE serao considerados como cumulativos e nao alternativos, inclusive cm 
rclacao a dispositivos lcgais. 

CLA.USULA DECIMA SETIMA - DA CESSAO OU TRANSFERENCIA: 
17.1. 0 presente CONTRATO nao podera ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmcnte. 

CLA.USULA DECIMA SETIMA - DO FORO: 
18.1. Fica cleito o Foro da Comarca de Cassilandia, Estado de Mato Grosso do Sul, com 
rcnuncia cxpressa de qualqucr outro, por mais privilegiado que scja, o qua! fica dcsde ja elcito 
pclos Contratantes como domicilio, para que neles exercitem e cumpram todos os dircitos c 
obrigacoes dccorrcntes do presente instrumento contratual. Em qualqucr proccdimcnto judicial 
que a CONTRA T ANTE ou a CONTRA TADA derem causa, correrao por sua conta, alcrn do 
principal, todos os custos c despcsas oriundas desta medida e ainda os honoraries advocatfcios, 
mesmo cm caso de purgacao de mora. 

E por estarem avindos e contratados, as partes assinam o presente CONTRATO, cm 2 (duas) 
vias, de igual tcor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas instrumentarias. 
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ANEXO VII- MODELO DE DECLARA<;AO 

(Estc anexo e urn modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e aprescntada no 
envelope documentacao ). 

PREGAO PRESENCIAL N° 003/2023. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 020/2023. 

DECLARA<;AO DE AUTORIZA<;AO DE CADASTRO NO SISTEMA e-Cjur 

<NOME DA EMPRESA>, CNPJ/MF N° <00000>, DECLARA, em cumprimento 
ao disposto conforme inciso V do art. 15 c/c art. 17 da Resolucao TCE/MS N° 65/2017 (alterada 
pela Rcsolucao TCE/MS N°. 149, de 28 de Julho de 2022), AUTORIZAMOS, a Camara 
Municipal de Cassilandia a efetivar nosso cadastro junto ao Sistema c-Cjur, disponibilizando 
todos os dados necessaries para a forrnalizacao Contratual, caso sejamos vencedor do certame 
licitat6rio, nao configurando nenhuma violacao aos direitos fundamentais de liberdade e de 
pri vacidade na Lei Gcral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD) N°. 13. 709, de 14 de Agosto 
de 2018. 

"RESOLU<;AO TCE-MS N° 149, DE 28 DE JULHO DE 2022. Altera a Resolucdo n° 
65, de 13 dejaneiro de 2017, que dispiie sabre o Cadastro dos Orgdos Jurisdicionados 
ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem coma dos responsaveis 
pelas Unidades Gestoras no Sistema e-CJUR ". 

Art. 2° i\ Resolucao TCE-MS n° 65, de 13 de janeiro de 2017, passa a vigorar acrescida 
das seguintes disposicocs: 
Art. 15 . 

V - cadastrar a empresa eontratada no Sistema e-CJUR, autenticada com 
assinatura digital, identificando: razao social, CNPJ, nome de fantasia, inscricao 
estadual, inscricao municipal, e-mail valido, telcfone fixo c cclular, cndereco 
completo, periodo de responsabilidade, dados do contrato, hem como a 
qualificacao complcta dos socios c administradorcs com as informacdes 
individuais discriminadas no inciso II, do art. 2°, desta Resolucao. (grifo nosso) 

DEACORDO 
EMPRESA: 
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: 
NOME FANTASIA: 
CNPJ/MF N°: 
ENDERE<;O COMPLETO: RUA 'No , Bairro , CEP N°. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Camara Municipal de Ca s s i l a n d l a 

RAZA.O SOCIAL: INSCRIC,::AO INSCRIC,::A.O MUNICH> AL: 
EST AD UAL: 

TELEFONE N°: FAXN° E-MAIL VA.LIDO: 

CELULARN°: LOCAL: DATA: 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA: 


