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EDIT AL E SEUS ANEXOS 

PREGA.O PRESENCIAL N° 006/2022. 
PROCESSO ADMINISTRA TIVO N° 046/2022. 

EDIT AL N° 006/2022. 

I. PREA.MBULO: 

I.I. A CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA, EST ADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizara procedimento 
licitat6rio na modalidade PREGAO na forma PRESENCIAL do tipo "MENOR PRE<;O 
GLOBAL" sob o regime de fornecimento indireto, autorizada no Processo Administrativo n° 
046/2022, que 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 alteracoes e demais especificacoes e 
condicoes constantes neste ato convocat6rio, de acordo com as condicoes estabelecidas neste 
Edita] e seus anexos. 

1.1.1. 0 Pregao sera realizado pela Pregoeira, IVONETE MOREIRA CAMARGO e 
pela Equipe de Apoio constituida pelos seguintes servidores: MARIA DIVINA DE 
SOUZA e MARJA CAMILA LEONEL, designados, atraves do Ato n° 050/2022 de 
10 de outubro de 2022. 

1.1.2.A abertura da sessao do Pregao tera inicio no dia 19 de DEZEMBRO de 2022 
as 10:30 (dez e trinta) 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 
mesmo devera ocorrer no primeiro dia util posterior ao fato que ensejou o impedimenta 
da realizacao do Certame Licitat6rio, no mesmo horario. 0 horario de expediente da 
Camara Municipal de Cassilandia e das 7h00 as 13h00 (MS) 

1.1.4. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessao Publica 
observarao obrigatoriamente o horario de Cassilandia-MS. 

2. DO OBJETO DA LICITA<;AO: 
2.1. 0 objeto desta licitacao ea aquisicao de "APARELHOS DE COMUNICA<;:AO", 
para esta Camara Municipal, consoante este Edita! e scus anexos. 

3. DAS CONDI<;OES DE P ARTICIP A<;:AO: 
3.1. Poderao participar deste certamc licitat6rio quaisquer empresas, cujo objetivo social, 
expresso no contrato ou estatuto social, cspecifique atividade pertinente e compativel com o 
objeto licitado e que satisfacarn as condicccs exigidas no presente Edita! e seus anexos. 

3.2. Nao poderao concorrcr nesta licitacao, licitantes que se enquadrem nas situacoes a 
seguir: 
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3.2.1. Cons6rcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituicao. 

3.2.2. Estejam, sob falencia, concurso de credores, dissolm;:ao, Iiquidacao ou tenharn 
sido suspensas de participar em licitacao, e/ou declaradas inidoneas para licitar ou 
contratar com a Camara Municipal de Cassilandia-MS. 

3.2.3. 0 servidor ou dirigente de orgao ou entidade contratante, ou de responsaveis 
pela licitacao. 

3.2.4. Que tenham em seu quadro empregados menores de 18 ( dezoi to) anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados 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.Empresa cujo objeto social nao seja pertinente e compativel com o objeto deste 
Pregao. 

3.3. Quanta a participacao <las Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

3.3.1. Serao consideradas microempresas ou empresa de pequeno porte a sociedade 
ernpresaria, a sociedade simples e o ernpresario a que se ref ere o art. 966 da Lei Federal 
n° IO .406 de 10 de janeiro de 2002, devidamente registradas no Registro 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), desejarem o 
beneficio da Lei Complementar n° 123/06, deverao preencher a inforrnacao de ciencia 

. de habilitacao, conforme exposto na "Declaracao que atende plenamente aos requisitos 
de habilitacao", Anexo III deste Edital, fazendo-se constar, se houver, a restricao da 
documentacao exigida, para efeito da cornprovacao de regularidade fiscal. A ornissao 
da apresentacao da presente declaracao implica na inabilitacao da empresa, caso haja 
irregularidade em sua documentacao fiscal; 

3.3.3. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal apresentado 
pela empresa licitante enquadrada coma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
a ela fica assegurado o prazo de 5 ( cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera 
ao momenta em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogaveis 
por igual periodo, (mediante solicitacao escrita da Iicitante) e a criteria da 
Administracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do 
debito, e emissao de eventuais certidces negativas ou positivas com efeito de certidao 
negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93; 

3.3.4. 0 prazo para norrnalizacao da regularidade fiscal de que trata o subitem anterior, 
nao se aplica aos documentos relativos a habilitacao juridica e a qualificacqo tecnica e 
econOmico-financeira, bem como ao cumprimento do disposto no art. 7°, X~ 
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Constituicao Federal. 

3.3.5. Nao havendo a regularizacao da documentacao fiscal, no prazo previsto no 
subitem 3.3.3, ocorrera a decadencia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes 
previstas no art. 7° da Lei Federal n° I 0.520/02 e neste Edita!, sendo que a Pregoeira 
examinara as ofertas subsequentes e a qualificacao das licitantes nos termos do inciso 
XVI do art. 4° da Lei Federal n° I 0.520/02. 

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
4.1. Aberta a sessao no local, dia e hora, marcados no preambulo deste Edita!, o 
representante legal de cada empresa licitante devera apresentar para seu respectivo 
credenciamento junto a Pregoeira, os seguintes documentos: 

4.2. Declaracao gue atende plenamente os requisitos de habilitacao, nos termos do inciso 
VII, do art. 4° da Lei I 0.520/2002, conforme Anexo III deste Edital; 

4.3. Instrumento Publico de Procuracao ou Instrumento Particular com firma reconhccida da 
Licitante, outorgando ao representante, poderes legais para a pratica de todos os atos inerentes 
a este Pregao, especialmente para formular ofertas e lances verbais de precos, em nome da 
empresa representada, bem como renunciar direitos, desistir de recursos, e praticar todos os 
demais atos inerentes ao certame. No Anexo IV, encontra-se um modelo de Instrumento 
Particular de Procuracao, para atender essa exigencia. 

4.3.1.Juntamente ao instrumento de procuracao, devera ser apresentado o contrato ou 
estatuto social vigente da empresa em original ou c6pia autenticada. No contrato 
devera figurar a identificacao do socio administrador ( ou dire tor) ou a clausula de 
administracao. 0 estatuto social deve vir acompanhado da ata de eleicao do 
administrador. 

4.3.2.No caso de representacao por socio administrador ou diretor, ta! condicao devera 
ser dernonstrada mediante a apresentacao de documento de identificacao oficial, com 
fotografia, acompanhado do respectivo contrato ou estatuto social vigente nos mesmos 
termos da alinea anterior. 

4.3.3. No caso de representacao por socio que nao possua poderes de administracao, o 
mesmo devera fazer-se representar por instrumento procuratorio, nos termos das 
alineas anteriores. 

4.4. Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a 
comprovacao desta condicao sera efetuada mediante a apresentacao de CER TIDAO 
SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial, ou DECLARACAO DE 
ENOUADRAMENTO validada pela Junta Comercial, emitida nos 60 (sessenta) dias, 
imediatamente anteriores a data prevista para o recebimento dos envelopes contendo "proposta" 
e "documentacao"; 
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4.4.1. A consulta de optante pelo Simples Nacional nao substitui a Certidao ou 
Declaracao da Junta Comercial. 

4.5. Os documentos para o credenciamento referidos nos subitens anteriores deverao ser 
apresentados sobrecarta (FORA DOS ENVELOPES). 

4.6. 0 nao credenciamento de representante legal na Sessao Publica, ou a incorrecao dos 
documentos de identificacao apresentados nao inabilita a licitante, mas inviabilizara a sua 
participacao na etapa de lances e a manifestacao de intencao de recorrer por parte do 
interessado, bem como de quaisquer atos relativos a presente licitacao para os quais seja exigida 
a presenca de representante legal da empresa. 

4. 7. Sera credenciado apenas um representante legal para cada licitante. 

4.8. Sera admitido o substabelecimento do credenciamento desde que devidamente 
justificado e esteja previsto no instrumento de procuracao e/ou credenciamento poderes para tal 
ato. 

5. DA PROPOSTA DE PRE<;OS: 
5.1. 0 preco com a qua! 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 eletronico, sem folhas soltas e com todas as folhas numeradas, desde a primeira ate a 
ultima, e ainda contendo obrigatoriamente os seguintes elementos: 

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

5.2.2. Nurnero do processo administrativo e deste Pregao, ainda a assinatura do 
representante legal da licitante em todas as vias devidamente identificadas; 

5.2.3. Devera conter obrigatoriamente a descricao do item cotado, a quantidade 
ofertada, a marca ou a fabricante, o preco unitario e total e demais dados que a Licitante 
julgar necessario; 

5.2.4. 0 preco cotado em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos, com 
02 ( duas) casas decimais ap6s a virgula (0,00), devendo estar inclusos todos os 
impostos, taxas, obrigacces sociais, e demais despesas incidentes ou que venham a 
incidir direta ou indiretamente sobre o objeto deste Edital; 

5.2.5. Prazo de validade das propostas, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da entrega da rnesma. No caso do prazo de validade ser J na 
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proposta ou de prazo inferior aquele estabelecido, a Pregoeira considerara que o 
mesmo sera de 60 (sessenta) dias; 

5.2.6. Indicacao do banco, da agencia e dos respectivos c6digos e o numero da conta 
corrente para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento, bem como 
o nome, qualificacao (cargo ou funcao), dados pessoais (nacionalidade, estado civil e 
profissao ), nurnero dos documentos pessoais (RG, CPF), endereco complete, do 
responsavel pela assinatura do contrato; 

5.3. A proposta d~vera estar acompanhada ainda da seguinte documentacao, sob pena de 
DESCLASSIFICA<";AO: 

5.3.1. Catalogos, encartes, folhetos tecnicos ou "folders" do objeto ofertado, devendo 
canter as especificacoes mfnimas solicitadas no Anexo I e atender aos seguintes 
enunciados: 

5.3.1.1. Quando o documento anexado estiver em lingua estrangeira, o 
mesmo devera ser traduzido para a lingua portuguesa. 

5.3.1.2. Caso no documento anexado constem diversos modelos, o 
Pregoeiro ou o responsavel pela analise tecnica solicitara que a licitante 
identifique/destaque qual a marca/modelo que esta concorrendo na licitacao. 

5.3.2. Havendo duvidas quanto as caracteristicas do objeto ofertado pelo licitante, o 
Pregoeiro ou o responsavel pela analise tecnica podera efetuar diligencias para 
confirmacoes e esclarecimentos acerca do objeto ofertado. 

5.4. Oferta firme 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 
incorretamente cotados, serao considerados como inclusos no preco, nao assistindo a licitante, 
o direito de pleitear qualquer acrescimo, sob a alegacao de erro, omissao ou qualquer pretexto. 

5.6. Independentemente de declaracao expressa, a simples apresentacao <las propostas 
implica submissao a todas as condicoes estipuladas neste Edita! e seus anexos, sem prejuizo da 
estrita observancia <las normas contidas na legislacao mencionada no preambulo deste Edital. 

5. 7. 0 ENVELOPE N° 01 devera ser opaco, lacrado e rubricado no fecho, contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 - PRO POST A DE PRE<";OS 
A CA.MARA MUNICIPAL DE CASSILA.NDIA-MS. 
PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022 
(razao social e endereco da emprcsa se o envelope nao for timbrado) 
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6. DA ABERTURA DA SESSAO: 
6.1. Sera aberta a sessao publica pela Pregoeira Oficial e realizada de acordo com as 
disposicoes contidas mencionada no prearnbulo deste Edital, em conformidade com as 
condicoes nele estabelecidas, bem como de seus anexos, no local e horario ja determinado. 

6.2. Declarada a abertura da sessao pela Pregoeira, nao mais serao admitidos novos 
proponentes, pedidos de desistencia, retificacao de precos ou de quaisquer outras condicoes 
oferecidas, ressalvados apenas aqueles destinados a sanar evidente erro material. 

6.3. A Pregoeira recebera o credenciamento dos interessados, a declaracao de cumprimento 
dos requisitos da proposta de precos e de habilitacao e os envelopes com as propostas de precos 
e da documentacao de habilitacao. 

6.4. Da reuniao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qua! serao registradas as ocorrencias 
relevantes 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 em poder da Equipe 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 
prosseguimento do certame. 

7. DA CLASSIFICA<;::AO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Encerrada a fase de credenciamento, a Pregoeira passara para a abertura dos envelopes 
contendo as propostas de precos, verificando a conformidade <las mesmas com as exigencias 
estabelecidas neste Edital, e posterior rubrica, sendo desclassificadas as propostas que: 

7.1.1. Que nao atenderem as exigencias essenciais deste Edita! e de seus anexos, bem 
como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 

7.1.2. Que apresentarem cotacoes contendo valores excessivos, simb61icos, de valor 
zero ou inexequiveis, na forma da legislacao em vigor, ou ainda, que oferecam precos 
ou vantagens baseadas nas ofertas <las demais licitantes; 

7.1.3. Propostas altemativas, com rasuras, emendas ou entrelinhas. 

7 .1.4. Lidos os precos <las propostas validas, a Pregoeira relacionara todas as propostas 
em ordem crescente. Em seguida, classificara a de menor preco e as com valores de 
ate 10% superiores aquela. 
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7.1.5.Na impossibilidade de classificacao de, no minima, 3 (tres) propostas para a 
etapa de apresentacao de lances verbais, a Pregoeira analisara as subsequentes ate 
alcancar o maxima de 3 (tres), quaisquer que sejam os precos propostos. 

7.1.6. No caso de igualdade de precos entre duas ou mais propostas escritas, no mesmo 
item a Pregoeira efetuara sorteio na pr6pria sessao publica, para selecionar aquela que 
apresentara primeiro novo lance. 

7.1.7. Verificando-se em qualquer fase deste processo o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta sera desclassificada. 

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 apresentacao de outras propostas 
escoimadas das causas referidas no §3° do artigo 48 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes 
posteriores. 

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. 

8.1.1.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 
efetuar liga96es, ou estiver ausente da sala de licitacoes 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 apresentados e levados em consideracao para efeito de 
julgamento serao de exclusiva e total responsabilidade da licitante, nao !he cabendo o 
direito de pleitear qualquer alteracao, seja para mais ou para menos. 

8.1.4.A desistencia da apresentacao de lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, importara na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na 
manuten9ao do ultimo preco apresentado pela licitante. 

8.1.5.Nao havendo mais interessadas em apresentar lances verbais, sera encerrada a 
etapa competitiva. Nessa hip6tese, ou caso nao se realizem lances verbais, ou, ainda, 
se a empresa vencedora for inabilitada, a Pregoeira podera negociar diretamente com 
a proponente da melhor proposta, na busca de valor adequado ao interesse da 
Administracao. 

8.1.6.A Pregoeira exarninara a aceitabilidade da melhor proposta quanta ao objeto, ao 
valor e as condicoes definidas neste Edital e seus anexos. 
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8.1. 7. Se a oferta nao for aceitavel ou se o proponente nao atender as exigencias 
editalicias, a Pregoeira examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacao, 
negociando-a (s) ate a obtencao de um pre90 aceitavel, equivalente ao primeiro 
colocado ou ao preco de referencia, sendo declarado vencedor a adjudicacao do objeto 
para o qual apresentou proposta. 

8.1.8. Havendo aceitacao da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 
avaliara as condicoes de habilitacao da licitante. 

8.1.9. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PRE(:O e 
atender as exigencias fixadas neste Edital. 

9. DA PREFERENCIA DE CONTRATA(:AO DE MICROEMPRESAS E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
9.1. Sera assegurada, como criteria de desempate, preferencia de contratacao de 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta valida nao tenha 
sido apresentada, tambem, por uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.2. Considerar-se-a empate quando a proposta de microempresas e/ou empresas de pequeno 
porte for igual ou ate 5% ( cinco por cento) superior a proposta classificada em primeiro lugar. 
Neste caso, e desde que a proposta classificada em primeiro lugar nao tenha sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, sera procedido da seguinte forma: 

9.2.1. Classificacao <las propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se enquadrem na situacao prevista no subitem 9.2; 

9.2.2. Convocacao da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a 
menor proposta dentre as classificadas na forma do subitem 9.2.1, para que, no prazo 
de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, apresente uma ultima oferta, 
obrigatoriamente inferior a da primeira colocada, para o desempate, situacao em que 
o objeto sera adjudicado em seu favor; 

9.2.3. Nao sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na situacao do subitem 9.2.2, ou nao ocorrendo a regularizacao fiscal, ou ainda, 
nao ocorrendo a contratacao, serao convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as 
propostas remanescentes, classificadas na forma do subitem 9 .2.1, para o exercfcio do 
mesmo direito; 

9.2.4. No caso de propostas iguais apresentadas por microempresas ou empresas de 
pequeno porte, no intervalo previsto no subitem 9.1, sera realizado sorteio para 
selecionar aquela que apresentara primeiro novo lance. 
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9.2.5. Caso nao ocorra a contratacao ou a situacao prevista no subitem 9.2 e suas 
alineas, o objeto sera adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em 
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 documentacao relativa a Habilitacao Juridica, Regularidade Fiscal e 
Trabalhista e Oualificacao Econ6mico-Financeira, as quais deverao estar em plena validade, e 
devem ser encartadas em ordem sequencial e numeradas cronologicamente, e ainda, contendo 
a assinatura e carimbo do representante legal da empresa em todas as vias devidamente 
identificadas. 

10.1.1. Toda a documentacao de habilitacao exigida para este processo licitat6rio 
podera ser apresentada em original, ou c6pia legivel devidamente autenticada por 
cart6rio competente ou por servidor da Administracao, ou publicacao em orgao da 
imprensa oficial, ou ainda por copia impressa a partir do sitio oficial do orgao emissor, 
sendo que, somente serao considerados validos aqueles que estejam em plena validade. 
Documentos em fac-simile nao serao aceitos. 

10.1.2. Os documentos emitidos a partir do sitio oficial do 6rgao emissor e suas 
c6pias reprograficas, dispensam a necessidade de autenticacdes, e tera 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 docwnentos 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 abertura dos 
envelopes, no horario das 07h00 as 13h00 (MS), junto a Cornissao de Licitacoes, com 
o objetivo de nao causar twnulto no momento da reuniao. No entanto a ernpresa que 
nfio puder comparecer ate a data marcada, podera faze-la antes do inicio da sessao, 
sem que isso se constitua motivo para inabilitacao, desde que apresente os originais 
para conferencia e autenticacao; 

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

10.1.5. Toda a docurnentacao apresentada pela licitante, para fins de habilitacao, 
devera pertencer a empresa que efetivamente fornecera o objeto, ou seja, o nurnero de 
inscricao no CNP J/MF devera ser o mesmo em todos os documentos, exceto se, 
comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuicoes (INSS e FGTS) 
e/ou balanco e centralizado. 
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10.2. A comprovac;ao da HABILITACAO JURiDICA consistira na apresentacao dos 
seguintes documentos: 

10.2.1. No caso de empresano individual: inscricao no Registro Publico de 
Empresas 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 autenticidade no sitio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.2.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa de responsabilidade 
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; 

10.2.5. Cedula de Identidade ( do socio ou titular da empresa que assma os 
documentos 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 comprovacao da REGULARIDADE FISCAL consistira na apresentacao dos 
seguintes documentos: 

10.3.1. Prova de inscricgo da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica 
(CNPJ/MF) em plena validade; 

10.3.2. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de 
Debitos, 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 (Certidao 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 proponente, na forma 
da Lei; 

10.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentacao de Certidao Negativa de Debitos ou positiva com efeitos de ne ativa 
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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 ea Divida Ativa da Uniao (DAU) por etas administrados, inclusive 
aqueles relativos 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. 
10.3.5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 
Servico (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

10.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda 
a documentacao exigida para efeito de cornprovacao de Regularidade Fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restricao. 

10.4. A. documentacao relativa a REGULARIDADE TRABALHISTA consistira na 
apresentacao da prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, 
mediante a apresentacao da Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com 
efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-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 domicilio, dentro do prazo de validade previsto na pr6pria certidao, ou, 
na ornissao desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentacao. 

10.6. Declaracao expressa da licitante, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituicao da Republica Federativa do Brasil, assinada pelo representante legal da empresa, 
nos moldes do Anexo VII deste Edital; 

10. 7. 0 Envelope n° 02, contendo todos os documentos exigidos nos subitens anteriores, 
devera ser enderecado da seguinte forma: 

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENT A<';AO 
A CA.MARA MUNICIPAL DE CASSILA.NDIA - MS. 
PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022 
(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 Departamento de Licitacoes, e somente serao retirados ap6s 02 (dois) dias uteis, a 
contar do recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do contrato pela licitante vencedora. 
Ap6s, 60 (sessenta) dias, caso nae retirados, a Pregoeira procedera a sua destruicao. 
11. DA ANALISE DA HABILITA<;AO: 
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11.1. Encerrada a fase de lance (s), a Pregoeira procedera a abertura dos inv6lucros contendo 
os docunientos de habilitacao da (s) licitantes que apresentou (aram) a (s) melhor (es) propostas 
de precos ou lances verbais, verificando a sua habilitacao ou inabilitacao. 

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

11.3. Caso a licitante classificada em IO (primeiro) lugar seja inabilitada a Pregoeira 
exarninara a habilitacao <las licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificacao destas, na 
ordem de classificacgo, ate a apuracao de uma proposta que atenda os requisitos deste Edital; 

12. DA ADJUDICA<;A.O E DA HOMOLOGA<;A.O: 
12.1. Inexistindo manifestacao recursal, a Pregoeira, adjudicara pelo MENOR PRE(:O, a(s) 
licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologacao do resultado pelo Vereador Presidente, 
ap6s o recebimento do processo concluido pela Pregoeira. 

12.2. Havendo interposicao de recurso, ap6s o julgamento, o Vereador Presidente, adjudicara 
e hornologara o procedimento licitat6rio a licitante vencedora. 

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

13. DA CONTRATA<;A.O: 
13.1. Sera firmado CONTRATO com a licitante vencedora com base nos dispositivos da Lei 
n° 8.666/93. 

13.2. 0 prazo para assinatura do CONTRA.TO sera de 05 ( cinco) dias uteis, ap6s regular 
convocacao da Adrninistracao. 

13.3. Na hip6tese da licitante vencedora nao assinar o CONTRA TO no prazo mencionado no 
item anterior, a Administracao convocara as licitantes remanescentes, na ordem 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° I 0.520/02. 

13.4. 0 CONTRATO a ser firmado tera vigencia estimada de ate Jl/12/2022, 
independentemente do prazo de garantia, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 
partes, por iguais e sucessivos periodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislacao 
pertinente e a necessidade da prorrogacao, devidamente justificadas nos termos da legislacao 
em vigor, conforme Lei Federal n° 8.666/93, com alteracoes posteriores. 

13.5. As responsabilidades, bem como as demais condicces constam do instrumento 
contratual e a ser celebrado com a licitante vencedora, conforme minuta do contrato (Anexo 
VI). 
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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 Orcarnento da Camara Municipal: 

01 
01.01.31 
01.031.0046.2002 
LEGISLATIVO. 
44.90.52. 

- CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA/MS. 
- A(;A.O LEG ISLA TIV A. 
- MANUTEN<;A.O DAS ATIVIDADES DE APOIO 

- EQUIP AMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

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

16. DO P AG AMENTO: 
16.1. 0 pagamento sera efetuado diretamente a CONTRATADA, no prazo de ate 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento definitivo, ap6s a apresentacao de Nota Fiscal Eletronica para 
conferencia e ateste. 

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

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

17.2. A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condicoes licitadas, os 
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios; 

17.3. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta 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% (meio 
por cento) sabre o valor do valor inadimplido, a titulo de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste Pregao ate o limite de 10% ( dez por cento) do 
valor empenhado. 

18.2. Em caso de inexecucao total ou parcial do pactuado, em razao do descumprimento de 
qualquer das condicoes avencadas, a CONTRATADA ficara sujeita as seguintes penalidades 
nos termos do art. 87 da Lei n° 8.666/93: 
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Advertencia; 

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

18.2.3. Suspensao temporaria de participar de licitacao e impedimenta de 
contratar com a Administrac;ao Publica por prazo nao superior a 02 ( dois) anos, 

18.2.4. Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administra9ao Publica. 

18.3. As penalidades somente poderao ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Principia da Proporcionalidade, em razao de circunstancias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo maximo de 05 ( cinco) 
dias uteis da data em que for oficiada a pretensao da Adrninistracgn no sentido da aplicacao da 
pena. 

18.4. A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao 
celebrar o CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o 
certame exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver 
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 Adrninistracao Publica e, 
sera descredenciado do Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de ate 05 
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edita! e no CONTRATO e das demais 
corninacoes legais. 

19. DA IMPUGNA(:A.O E DO RECURSO: 
19.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital, a interessada ( qualquer pessoa 
fisica ou juridica) que nao o fizer ate o 2° (segundo) dia util que anteceder a data fixada para 
abertura da sessao de processamento deste PREGAO, ou aquela Licitante que tenha aceitado 
suas condicoes sem objecao, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hip6tese 
em que ta! comunicac;ao nao tera efeito de recurso administrativo. 

19.1.1. A irnpugnacao ao Edita! devera ser dirigida a Pregoeira, a qua! cabera, 
com auxilio do setor solicitante, a analise e decisao de qualquer ato impugnativo, 
devendo pronuncia-Ia no prazo rnaximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

19.1.2. Acolhida peticao contra o ato convocat6rio, sera designada nova data 
para realizacao deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a impugnac;ao nao 
afetar a formulacao das propostas; 

19.1.3. A ausencia de decisao administrativa definitiva pertinente a impugna9ifo 
antes da data fixada para a realizacao deste Pregao, confere ao licitante a sua 
participacao no procedimento licitat6rio ate a ocorrencia desse evento. 
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19.2. Ao final da sessao, depois de declarada a licitante vencedora, qualquer Proponente 
podera manifestar imediata e motivadamente a intencao de recorrer, quando, entao, sera 
concedido o prazo de 03 (tres) dias corridos para a apresentacao das razoes recursais escritas, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razoes em igual 
numero de dias, que cornecarao a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

19.2.1. Nao sera admitido, nem concedido prazo para recurso sobre 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. Se das razoes recursais nao resultar retratacao da decisao, a Pregoeira 
encaminhara o recurso devidamente Iado ao Vereador Presidente, que proferira 
decisao final e adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora. 

19.2.4. 0 recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a 
invalidacao apenas dos atos insuscetfveis de aproveitamento. 

19.2.5. A falta de manifestacao imediata e motivada da Proponente importara na 
decadencia do direito de recurso e a adjudicacao da licitacao pela Pregoeira a licitante 
vencedora. 

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

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

19.3.2. Ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletronico e 
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 devidamente 
autenticado. 

19.4. Os autos deste processo administrativo ficarao com vista franqueada as interessadas no 
Departamento de Licitacoes, no horario compreendido das 07h00 as 13h00 nos dias uteis 
(horario de Mato Grosso do Sul), conforme endereco constante no preambulo deste Edital. 
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20. DAS ATRIBUI(:QES DA PREGOEIRA: 
20.1. Sao atribuicoes da Pregoeira podendo: 

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

20.1.2. A tolerancia acima nao impede o inicio do credenciamento junto as 
licitantes presentes; 

20.1.3. Sera considerada encerrada a tolerancia acima, com o termino do 
credenciamento 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 e 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 
incorrecao apontada nao cause duvida ou nao atrapalhe o andamento do processo; 

20,1.5. Desconsiderar item (s) que por qualquer motivo (inclusive por pedido da 
Requisitante) tiver (em) que ser (em) retirado (s), mantendo a licitacao em relacao aos 
demais itens; 

20.1.6. Desconsiderar erros meramente formais, desde 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 complernentacao das 
informacoes, quanta ao telefone ou fax, dados bancarios, assinaturas, datas, rubricas, 
dados do representante legal ou quanta a marca e/ou modelo (quanta pertinentes), nos 
casos em que nao tenham sido informados em sua proposta de precos; 

20.1.8. Corrigir automaticamente qualquer erro de soma e/ou multiplicacao que 
for detectado na apresentacao da proposta de precos, assim como na falta do CNP J 
e/ou endereco completo da licitante, preenchendo os dados atraves dos documentos 
apresentados dentro do respectivo envelope; 

20.1.9. Estabelecer o numero maxima 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 
maxima anteriormente estipulado; 
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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; 

20.1.12. Suspender a reuniao quando julgar necessario; 

20.1.13. Transferir a data de abertura dos envelopes Documentacao e Proposta, 
por conveniencia da Administracao Municipal. 

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

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

21. DAS DISPOSI<;OES FINAIS: 
21.1. 0 Vereador Presidente podera revogar o presente Pregao por interesse publico 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e su:ficiente 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 e alteracoes posteriores. 

21.2. Nas hipoteses tratadas no subitem anterior serao assegurados aos interessados o 
contraditorio e a ampla defesa. 

21.3. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos recursos previstos 
no item 19, sera feita nela se excluindo a data de inicio e incluindo a do vencimento. 

21.4. A Pregoeira resolvera os casos omissos com base na legislacao vigente. 

21.5. As decisoes da Pregoeira serao consideradas definitivas somente apes hornologacao 
pelo Vereador Presidente. 

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

21.7. De qualquer ato praticado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, os interessados poderao 
valer-se do disposto no artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes posteriores. 

21.8. Os itens e subitens <las disposicoes da minuta do contrato (Anexo VI), poderao ser 
ordenados de forma diferente, sem que isto importe em alteracao <las referidas disposicoes, bem 
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corno poderao ser corrigidos eventuais erros materiais, remissivos, desde que isto nao implique 
em qualquer mudanca do regime juridico do CONTRA TO, tal como estabelecido neste Edita!. 

21.9. De igual modo poderao ser incluidas clausulas adicionais no CONTRA TO, alern das 
previstas na minuta do contrato (Anexo VI) deste Edita!, desde que tais clausulas nao importem 
em altera9ao do regime juridico do CONTRA TO. 

21.10. Na contagem dos prazos a que alude este Edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir 
se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrario. 

21.11. A participacao nesta licita9ao sera considerada como evidencia de que a Jicitante 
examinou completamente este Edita! e aceitou integralmente suas normas, e que obteve da 
Administracgo, atraves da Pregoeira, as informacoes que solicitou. 

21.12. As duvidas concernentes a este Edita! deverao ser protocolizadas na Camara Municipal 
de Cassilandia-MS, no endereco preambular enderec;ada a Pregoeira, em sua via original, 
devidamente assinada por quern tenha poderes para ta!, respeitados os prazos, formas e 
condicoes em qualquer caso, ficando consignado que qualquer outra especie de protocolo, por 
qualquer outro meio nao sera recebido. 

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

23. DOS ANEXOS: 
23.1. Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcricao: 

ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO III 
ANEXOIV 
ANEXOV 

ANEXOVI 
ANEXO 
VII 

- TERMO DE REFERENCIA; 
- MODELO PROPOSTA DE PRE(:OS; 
- DECLARA(:A.O DOS REQUISITOS DE HABILIT A(:A.O; 
- MODELO DA DECLARA(:A.O PARTICULAR; 
- DECLARA(:A.O NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 
CF/88; 
-MINUTA DO CONTRATO; 
- DECLARA(:A.O DE AUTORIZA(:A.O DE CADASTRO NO SISTEMA E- 
CJUR 



Estado de Mato Grosso Sul 

Camara Municipal de Cassilandia 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO: 
1.1. Aquisi9ao de "APARELHOS DE COMUNICA<;AO", 
para esta Camara Municipal, mediante processo licitat6rio, na 
modalidade Pregao na forma Presencial, do tipo "Menor Pre90 
Global", nos termos da Lein° 10.520/02. 

2. DA 
JUSTIFICATIVA 
DA 
CONTRA TA<;AO: 

2.1. 0 referido item restou fracassado no processo administrativo 
n° 043/2022; 

2.2 Considerando gue o equipamento e de suma importancis, 
pois havera o processo de informatizacan do administrativo e 
processo legislativo da Camara Municipal de Cassilandia. Desta 
forma, a aquisicao dos equipamentos, busca garantir a infraestrutura 
apropriada para o desenvolvimento das atividades, visando um 
melhor aproveitamento da vida laboral dos vereadores e servidores 
deste Legislativo; 

2.3 Em resumo, estas aquisicoes tern como finalidade: 
a) Atender setores legislativos onde ha necessidade por tais 
equipamentos; 
b) Garantir a atualizacao e a modernizacao da infraestrutura interna. 

ESPECIFICA<;OES 
DA AQUISI<;AO: 

ITEM 
No ESPECIFICA<;OES DO ITEM UND QTD 

1. 

TABLET 
CORPRETA. 
0 APARELHO DEVE VIR ACOMPANHADO 
DE CARREGADOR, PELICULA E CAPA 
PROTETORA COMUM NA COR PRETA. 
VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1.8 GHZ 
OU SUPERIOR / TAMANHO (TELA 
PRINCIPAL) 10.5 " OU SUPERIOR/ TIPO DE 
PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR/ 
RESOLU<;AO (TELA PRINCIPAL) 1920 X 1 200 UND. 
OU SUPERIOR/ MEMORIA RAM (GB) 4 GB OU 
SUPERIOR / MEMO RIA TOT AL INTERNA 64 
GB OU SUPERIOR / CAPACIDADE PARA 
CONECTAR FONE DE OUVIDO / WI-Fl 802.11 
/\/B/G/N/AC 2.4G+5GHZ I BLUETOOTH / 
SISTEMA OPERACIONAL ANDROID I 
CAPACIDADE DA BATERIA (MAH, TYPICAL) 
6820 OU SUPERIOR. 

12 
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4. 
CLASSIFICA(:A.O 
OR(:AMENT ARIA: 

4.1. As despesas das aquisicoes correrao a custa da seguinte 
dotacao orcamentaria: 

01 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA/MS. 
01.01.31 - A(:AO LEGISLATIV A. 
01.031.0046.2002 - MANUTEN(:AO DAS ATIVIDADES DE 
APO IO LEG ISLA TIVO. 
44.90.52 - EQUIP AMENTO E MA TERI AL PERMANENTE 

5. ADJUDICA(:A.O: 5.1. Adjudicacao Global. 

6. DO LOCAL E 
CONDI(:OES DE 
ENTREGA, 
ACEITE E 
RECEBIMENTO E 
GARANTIA: 

6.1. Os aparelhos deverao ser entregues em parcela unica, com 
prazo de entrega nao superior a 30 (trinta) 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. Os aparelhos serao recebidos a partir da entrega, para efeito 
de verificacao de conformidade com as especificacoes constantes no 
Edita!, Termo de Referencia, Nota de Empenho e documentos afins, 
da seguinte forma: 

6.2.1. Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento as 
especificacoes e quantidades. 0 recebimento provis6rio 
nao implica em aceitacao, apenas transfere a 
responsabilidade pela guarda e conservacao do bem, do 
fornecedor ao orgao recebedor. 

6.2.2. Definitivamente, ap6s vistoria que com prove a 
adequacao das especificacoes, quantidades, ao termo de 
referencia e nota de empenho. A consequente aceitacao 
definitiva se dara 15 (quinze) dias uteis da entrega. 

6.3. A CONTRA T ANTE rejeitara, em parte ou todos os 
equipamentos em desacordo com a proposta de precos da 
CONTRA TADA. 

6.4. A retirada em caso de nao aceitacao do (s) equipamento (s), 
devera acontecer no prazo maxima de 5 ( cinco) dias uteis, a con tar 
da data de solicitacao de devolucao, sendo que o transporte, 
deslocamento, desinstalacao, entre outros que se fizerem 
necessaries, serao por conta da CONTRA TADA. 
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6.5. A CONTRA TADA devera fazer a reposic;;ao dos 
eguipamentos e materiais permanentes que nao preencham as 
especificacoes, no prazo rnaximo de 15 (quinze) dias consecutivos a 
contar da data de solicitacar, pela CONTRA T ANTE. 

6.6. 0 prazo de garantia sera de no minimo 12 (doze) meses a 
partir da data de aceitacao definitiva dos equipamentos e materiais 
permanentes pela CONTRA T ANTE. 

6.6.1.Durante o perfodo de garantia os eguipamentos e 
materiais permanentes), deve (m) ser restituido (s) a sua 
normal utilizacao, no prazo maxirno de 72 (setenta e duas) 
horas a partir da solicitacao de conserto. A prioridade do 
reparo sera analisada pela CONTRA T ANTE. Caso haja 
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, comunicar a CONTRA T ANTE por escrito, com a 
devida comprovacao. 

6.6.2. Exclui-se da garantia, negligencia, dolo, imperfcia ou 
mau uso por parte de servidores DA CONTRATANTE. 

6.7. Todas as despesas relativas ao fornecimenro do objeto do 
presente CONTRA TO, correrao por conta exclusiva da 
CONTRA TADA. 

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

7. DOS DIREITOS 
E OBRIGA<;OES 
DASPARTES: 

7.1. Os direitos e obrigacoes das partes constam nas Clausulas 
Sexta e Setima da Minuta do Contrato (Anexo VI). 

8. DAS 
CONDI<;OES DE 
PAGAMENTO: 

8.1. As condicoes de pagamento estao dispostas na Clausula 
Decima da Minuta do Contrata (Anexo VI). 

9
· DAS 9 1 A lid d It t na Clausula Decima PENALIDADES E . . s pcna 1 a es e mu as cons am 

DAS MUL TAS: Segunda da Minuta do Contrato (Anexo VI). 

lO. DA 10.1. Sera exercida por servidor designado por Portaria para o 
FISCALIZA<;AO: acompanhamento ea fiscalizacao do CONTRATO bem como pelo 

fornecimento. 

LOCALE DATA: Cassilandia-MS, 05 de dezembro de 2022. 
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NOME E 
ASSINATURA DO 
RESPONSA VEL 
PELA 
ELABORA Ao. 

-~ 

ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA CPL 

Ap6s analise, aprovo este Termo de Referencia, considerando gue 
do mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliacao do 
custo/beneficio, para atender as necessidades desta Camara 

NOME E Municipal. 
ASSINATURA DO 
ORDENADOR DE 
DESPESA. 

R - PRESIDENTE 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRE(::OS 

(Este anexo e um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante e apresentado no 
envelope proposta de precos). 

MODALIDAD TIPO: 
PROPOSTA E PREGAON° PROCESSON° MENOR 
DE PRE(::OS PREGAO 006/2022. 046/2022 PRE<;O 

PRESENCIAL GLOBAL. 

PROPONENTE: 
CNPJ/MF N°: 
ENDERECO COMPLETO: - 

TELEFONE N°: II FAX N°: II E-MAIL: 

IT MAR PRECO R$) 
CA- E 

ESPECIFICA(::OES DA AQUISl(::AO UN QT FAB UNJTA. TO 
M D. D TA No RICA RIO L NTE 

TABLET 
CORPRETA. 
0 APARELHO DEVE VIR ACOMPANHADO DE 
CARREGADOR, PELICULA E CAPA 
PROTETORA COMUM NA COR PRETA. 
VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1.8 GHZ OU 
SlJPERIOR I TAMANHO (TELA PRINCIPAL) 10.5 
" OU SUPERIOR / TIPO DE PROCESSADOR 

UN 1. OCTA CORE OU SUPERIOR / RESOLU<;AO 
D. 12 

(TELA PRINCIPAL) 1920 X 1 200 OU SUPERIOR/ 
MEMORIA RAM (GB) 4 GB OU SUPERIOR / 
MEMORIA TOTAL INTERNA 64 GB OU 
SUPERIOR / CAPACIDADE PARA CONECTAR 
FONE DE OUVIDO / WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC 
2.4G+5GHZ I BLUETOOTH I SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID I CAPACIDADE DA 
BATERIA (MAH, TYPICAL) 6820 OU SUPERIOR. 

PRECO TOT AL (R$): 

1. 0 preco ofertado tern como referencia o mes de dezembro 2022, para pagarnento de 
acordo com as condicoes fixadas no EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022, 
mantendo-se os precos fixos e irreajustaveis. 
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2. No preco ofertado estao inclusos todos os custos diretos ou indiretos, tais como: 
insumos, materiais, aparelhos, mao de obra necessaria a boa execucao dos servicos, taxas, 
seguros, impostos e demais tributes legais nao especificados no EDIT AL, porem oriundos do 
servico, 

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

DADOS BANCA.RIOS: 
Conta Corrente n° XXXX, da Agencia n° XXXX, do Banco XXXX n° XXXX, de titularidade 
da CONTRATADA. 

DADOS DO RESPONSA.VEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome, 
Qualificacao ( cargo ou funcao ), 
Dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissao ), 
Nurnero dos documentos pessoais (RG, CPF), 
Endereco completo. 

Local, data, razao social, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARA<;AO 

(Este anexo e um modelo e deve ser feito em papel timbrado da licitante e apresentada junto ao 
credenciamento, fora dos envelopes de propostas e docurnentacao ). 

PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 046/2022. 

DECLARA<;AO QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILIT A<;Ao 

<NOME DA EMPRESA>, CNPJ/MF N° <00000>, DECLARA, sob as penas da 

Lei e em cumprimento ao disposto no art. 4°, inciso VII da Lei n° 10.520/02, que cum pre 

plenamerite os requisitos de habilitacao definidos no Edita! da licitacao por PREGAO 
PRESENCIAL N° 006/2022. 

Local, data, razao social da licitante, nome do representante legal c assinatura. 
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURA<;A.O 

(Este anexo e um modelo e deve ser feito em papel timbrado do lici tante e com firma 
reconhecida e apresentada fora dos envelopes de propostas e documentacao no momenta do 
credenciamento ). 

PREGA.O PRESENCIAL N° 006/2022. 
PROCESSO ADMINISTRA TIVO N° 046/2022. 

PROCURA<;A.O PARTICULAR 

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

OUTORGADO: (nome e qualificacao do representante) 

OBJETO: 

PODERES: 

Representar a OUTORGANTE perante a CAMARA MUNICIPAL DE 

CASSILANDIA-MS NO PREGA.O PRESENCIAL N° 006/2022. 

Para pronunciar-se em nome da <NOME DA EMPRESA>, bem como 

formular ofertas e lances de precos verbais, assinar as respectivas atas, 

registrar ocorrencias, formular impugnacoes, interpor recursos, desistir de 

recursos, e praticar todos os demais atos inerentes a Sessao Publica do 

certame. 

Local, data, razao social da licitante, nome do rcpresentante legal c assinatura. 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARA(:AO 

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

DECLARA(:AO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF/88. 

PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022. 
PROCESSO ADMINISTRA TIVO N° 046/2022. 

Declaro que nae 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 Constituicar, Federal e art. 27, V, da Lei n.0 8.666, de 21 de Junho 

de 1.993, sob anovaredac;:ao da Lei n.0 9.854, de 27 de Outubro de 1.999. 

Local, data, razao social da licitante, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRA TO 

CONTRA TO N° 000/2022. 

"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 T A(;AO PUBLICA que entre si fazem de um lado a, 

CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa 
Juridica de Direito Publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob on° 03.334.191/0001-26, 
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, DIVINO 
JOSE DA SILVA , brasileiro, casado, agente politico municipal, portador da Cedula de 
Identidade RG n° 0007.668.19 /SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o n° 583.415.791-20, 
residente e domiciliado na Rua Francelino Tomaz Moreira, n° 315, Jardim Minas Gerais, nesta 
cidade de Cassilandia-Mx, aqui denominada simplesmente de CONTRA TANTE, e do outro 
lado, a empresa, XXX, Pessoa Juridica de Direito Interno Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° XXX, estabelecida na Rua XXX, n° XXX, bairro, na cidade de XXX-XX, representada neste 
ato, pelo SENHORA, XXX, nacionalidade, estado civil, profissao, residente e domiciliado na 
Rua XXX, na cidade de XXX-XX, portador da Cedula de Identidade RG n° XXX/SSP/XX, e 
inscrito no CPF/MF sob o n° XXX, doravante denominado CONTRATADO, ajustam o 
presente CONTRA TO, mediante as clausulas e condicoes aqui estipuladas. 

DO FUND AMENTO LEGAL: 0 presente CONTRA TO e firmado em decorrencia da 
hornologacao do Vereador Presidente da Camara Municipal, exarada em despacho constante 
no PROCESSO ADMINISTRA TIVO N° 046/2022, na modalidade de PREGAO 
PRESENCIAL N° 006/2022, nos termos da Lei Federal n° 10.520/02, ea Lei Federal n° 8.666 
de 21 de junho de 1993, com nova redacao dada pela Lei Federal n° 8.883 de 08 de junho de 
1994. 

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

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.2. 0 objeto do presente Instrumento Contratual e a aquisicao de "AP ARELHOS DE 
COMUNICA<;AO", para esta Camara Municipal. 
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ITE 
ESPECIFICA<;OES DA UNI MARC 

UNITA TOT M QTD. A- AQUISI<;AO D. RIO AL No 
FABRI 
CANTE 

1. 
VALOR TOTAL R$: 

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

2.2. Ato Convocat6rio - EDIT AL PREGA.O PRESENCIAL N° 006/2022 e seus ANEXOS, 
bem como a Proposta de Precos e os Documentos de Habilitac;ao da CONTRA TADA e demais 
elementos integrantes do Procedimento Administrativo. 

2.3. Os documentos referidos no item anterior sac considerados suficientes para, em 
complemento a este Termo Contratual, definirem a sua extensao, e desta forma, regerem a 
execucao adequada do CONTRA TO ora celebrado. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECU<;AO: 
3.1. 0 regime de execucao e menor preco global. 

CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZA<;AO: 
4.1. A fiscalizacao sera exercida por servidor designado por Portaria para o acompanhamento 
e a fiscalizacao do CONTRA TO bem como pelo fornecimento. 

4.2. A CONTRATANTE fiscalizara o fornecimento do objeto deste CONTRATO, e 
verificara o cumprimento das especificacces solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de 
corresponderem ao desejado ou especificado. 

4.3. A fiscalizacao pela CONTRA T ANTE nao desobriga a CONTRA TADA de sua 
responsabilidade quanto a perfeita execucao do objeto do CONTRATO. 

4.4. A ausencia de cornunicacao por parte da CONTRAT ANTE, referente a irregularidades, 
ou falhas, nao exime a CONTRA TADA das responsabilidades determinadas para a execucao 
do objeto do CONTRATO. 

4.5. A CONTRA TADA permitira e oferecera condicoes para a mais ampla e completa 
fiscalizacao, fornecendo inforrnacoes, propiciando o acesso a documentacao pertinente e 
atendendo as observacoes e exigencias apresentadas pela fiscalizacao. 
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CLA.USULA QUINTA - DO LOCALE CONDI<;OES DE ENTREGA, ACEITE E 
RECEBIMENTO E GARANTIA: 
5.1. Os equipamentos e materiais permanentes deverao ser entregues em parcela unica, com 
prazo de entrega nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento 
da Nota de Empenho, na Camara Municipal, situada a Rua Amin, n° 356, Centro, em 
Cassilandia-Mg. 

5.2. Os equipamentos e materiais permanentes serao recebidos a partir da entrega, para efeito 
de verificacao de conformidade com as especificacoes constantes no Edita!, Termo de 
Referencia, Nota de Empenho e documentos afins, da seguinte forma: 

5.2.1. Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento as especificacoes e 
quantidades. 0 recebimento provisorio nao implica em aceitacao, apenas transfere a 
responsabilidade pela guarda e conservacao do bem, do fornecedor ao orgao 
recebedor. 

5.2.2. Definitivamente, ap6s vistoria que comprove a adequacao das especificacoes, 
quantidades, ao termo de referencia e nota de empenho. A consequente aceitacao 
definitiva se dara 15 ( quinze) dias uteis da entrega. 

5.3. A CONTRA T ANTE rejeitara, em parte ou todos os equipamentos e materiais 
permanentes, em desacordo com a proposta de precos da CONTRA TADA. 

5.4. A retirada em caso de nao aceitacao do (s) equipamento (s), devera acontecer no prazo 
maximo de 5 ( cinco) dias uteis, a contar da data de solicitacao de devolucao, sendo que o 
transporte, deslocamento, desinstalacao, entre outros que se fizerem necessaries, serao por 
conta da CONTRA TADA. 

5.5. A CONTRA TADA devera fazer a reposicao dos equipamentos e materiais permanentes 
que nao preencham as especificacoes, no prazo maximo de 15 ( quinze) dias consecutivos a 
contar da data de solicitacao pela CONTRATANTE. 

5.6. 0 prazo de garantia sera de no minimo 12 (doze) meses a partir da data de aceitacao 
definitiva dos equipamentos e materiais permanentes pela CONTRA T ANTE. 

5.6.1.Durante o periodo de garantia os equipamentos e materiais permanentes), deve 
(m) ser restituido (s) a sua normal utilizacao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) 
horas a partir da solicitacao de conserto. A prioridade do reparo sera analisada pela 
CONTRA T ANTE. Caso haja motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, comunicar a CONTRA T ANTE por escrito, com a devida cornprovacao. 

5.6.2.Exclui-se da garantia, negligencia, dolo, impericia ou mau uso por parte de 
servidores DA CONTRA TANTE. 
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5.7. Todas as despesas relativas ao fornecimento do objeto do presente CONTRATO, 
correrao por conta exclusiva da CONTRA TADA. 

5.8. Relativamente ao disposto na presente clausula, aplicam-se subsidiariamente, as 
disposicoes da Lein° 8.078/90 - C6digo de Defesa do Consumidor. 

CLAUSULA SEXTA-DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
6.1. Constituem obrigacoes da CONTRATANTE, alem das demais previstas para o objeto 
deste CONTRA TO ou dele decorrentes: 

6.1.1. Prestar todas as inforrnacoes e esclarecimentos atinentes ao objeto, que sejam 
solicitadas pelos proprietaries ou empregados da CONTRA TADA; 

6.1.2.Rejeitar a execucao deste CONTRATO por terceiros; 

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

6.1.4. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRA TADA sobre as 
irregularidades observadas no cumprimento do objeto deste CONTRA TO; 

6.1.5. Notificar a CONTRA TADA, por escrito e com antecedencia, sobre multas, 
penalidades e quaisquer debitos de sua responsabilidade; 

6.1.6. Fiscalizar a execucao do objeto deste CONTRA TO, podendo intervir durante a 
sua execucao, para fins de ajustes ou sua suspensao. 

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRA TADA: 
7.1. Constituem obrigacoes da CONTRATADA, alem <las demais previstas para o objeto 
deste CONTRA TO ou dele decorrentes: 

7.1.1. Efetuar o fornecimento, a que se refere o objeto deste CONTRA TO, de acordo 
com as especificacces fornecidas em sua proposta de precos. 

7.1.2. Cumprir com todos os prazos e condicoes estabelecidos neste CONTRA TO; 

7.1.3. Facilitar todas as atividades de fiscalizacao do fornecimento que serao feitas pela 
CONTRA TANTE; 

7.1.4. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem 
devidos em decorrencia do objeto deste CONTRA TO, bem como as contribuicoes 
devidas a Previdencia Social, encargos trabalhistas, premios de seguro e de acidentes 
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de trabalho e outras despesas que se fizerem necessarias ao cumprimento do objeto 
pactuado; 

7.1.5.Responsabilizar-se por quaisquer onus decorrentes de omissoes ou erros na 
elaboracao de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a 
CONTRA TANTE; 

7.1.6. Cumprir todas as Leise posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e 
responsabilizar-se por todos os prejuizos decorrentes de infracces a que houver dado 
causa; 

7.1. 7. Nao transferir ou ceder, a qualquer titulo, os direitos e obrigacoes decorrentes 
deste CONTRA TO, ou titulos de creditos emitidos por ela e sem aceite, coma garantia, 
fianca, ou outra forma qualquer de onus, sob pena de rescisao unilateral do 
CONTRATO. 

7.1.8.Fornecer os quantitativos licitados acrescidos em ate 25% (vinte e cinco por 
cento ), em funcao do direito de acrescimo tratado no § 1 ° do art. 65°, da Lein. 8.666/93 
e alteracoes, sob pena das sancces cabiveis; 

7.1.9. Manter, durante a execucao do CONTRA TO, em compatibilidade com as 
obrigacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas 
na Iicitacao; 

CLAUSULA OITAVA-DAS DESPESAS: 
8.1. As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste CONTRA TO, correrao 
a conta dos Programas de Trabalho a seguir: 

01-CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA/MS 
01.01.31-A<;A.O LEGISLATIVA 
01.031.0046.2002 - MANUTEN<;A.O DAS ATIVIDADES DE APO IO LEG ISLA TIVO. 
44.90.52 - EQUIP AMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

8.2. E dotacoes que vierem a substituir no exercicio seguinte. 

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGEN CIA EDA PRORROGA<;A.O: 
9.1. 0 prazo de vigencia deste CONTRATO sera da data de sua assinatura ate 31/12/2022 
ou ate fornecimento dos produtos, independentemente do prazo de garantia, podendo ser 
prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos perfodos, limitado a 60 
(sessenta) meses,· observada a legislacao pertinente e a necessidade da prorrogacao, 
devidamente justificadas nos termos da legislacao em vigor, conforme Lei Federal n° 8.666/93 
e alteracoes. 
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CLA.USULA DECIMA - DO VALOR E CONDI<;OES DE PAGAMENTO: 
10.1. 0 valor global decorrente da execucao do objeto deste CONTRA TO e de R$ 0,00 (mil 
reais). 

10.2. 0 pagamento sera efetuado diretamente a CONTRA TADA, no prazo de ate 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento definitivo, apos a apresentacao de Nota Fiscal Eletronica para 
conferencia e ateste. 

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, Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 

10.3.1. Constatando-se, a situacao de irregularidade da CONTRA TADA, dever 
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, apresente 
sua defesa. 0 prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a criteria da 
CONTRA TANTE. 

10.3.2. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a CONTRA T ANTE comunicara aos orgaos responsaveis pela fiscalizacao da 
regularidade fiscal quanto a inadimplencia da CONTRA TADA, bem como quanto a 
existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes 
e necessaries para garantir o recebimento de seus creditos. 

!0,3.3. Persistindo a irregularidade, a CONTRA TANTE adotara as medidas 
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada a CONTRA TADA a ampla defesa. 

10.4. Ocorrendo erro no documento da cobranca, este sera devolvido e o pagamento sera 
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 se constate erro ou irregularidade na nota fiscal, a CONTRA TANTE, a seu 
criteria, podera devolve-la, para as dcvidas correcoes, ou aceita-la. 

10.6. Na hipotese de devolucao, a nota fiscal/fatura sera considerada como nao apresentada, 
para fins de atendimento das condicoes contratuais. 

10. 7. Na pendencia de liquidacao da obrigacao financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplencia contratual o valor sera descontado da fatura ou creditos existentes em favor da 
CONTRA TADA. 

10.8. A CONTRA T ANTE nao pagara, sem que tenha autorizacao previa e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou nao instituicoes 
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financeiras. 

10.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, 
pela CONTRA TADA de prazo de pagamento, serao de sua exclusiva responsabilidade. 

10.10. A CONTRATANTE efetuara retencao, na fonte, dos tributos e contribuicoes sabre 
todos os pagamentos devidos a CONTRA TADA. 

10.11. Quando da ocorrencia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela CONTRA T ANTE, o valor devido devera ser acrescido de compensacao financeira, e sua 
apuracao se fara desde a data de seu vencimento 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% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicacao das seguintes formulas: 

I= (TX/I 00)/365 

EM= Ix 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 e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSA.O DO VALOR: 
11.1. 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 ° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/93. 

11.2. A CONTRA TADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes licitadas, os 
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries; 

11.3. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
12.1. Pela inexecucao total ou parcial das condicoes estabelecidas neste CONTRATO, a 
CONTRA TANTE, garantida a previa defesa da CONTRA TADA, que devera ser apresentada 
no prazo de 05 ( cinco) dias uteis a con tar da sua notificacao, aplicar, sem prejuizo das 
responsabilidades penal e civil, as seguintes sancoes: 

12.1.1. Advertencia, por escrito, quando a proponente deixar de atender 
quaisquer indicacoes aqui constantes; 



Estado de Mato Grosso Sul 

Camara Municipal de Cassilandia 

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 comunicacao oficial; 

12.1.3. Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e 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 que aplicou a 
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRA TADA ressarcir a 
CONTRA T 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 pela autoridade competente 
aplicando-se o Principia da Proporcionalidade, em razao de circunstancias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo maxirno de 05 ( cinco) 
dias uteis da data em que for oficiada a pretensao da Administracao no sentido da aplicacao da 
pena. 

CLA.USULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISA.O CONTRA TUAL: 
13.1. Constituem motivos para rescisao do CONTRATO, os previstos nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal n° 8.666/93 e alteracoes posteriores, sem prejuizo da aplicacao <las penalidades 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 CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lein° 8.663/93; 

13.2.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e 
fundamentada da CONTRA TADA, reduzida a termo, desde que haja conveniencia da 
CONTRA TANTE; 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislacao; 
13.3. Fica expressamente acordado que em caso de rescisao, nenhuma rernuneracao sera 
cabivel, a nao ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRA T ANTE e 
comprovadamente realizadas pela CONTRA TADA previstas no presente CONTRA TO. 

CLA.USULA DECIMA QUARTA-DA PUBLICACA.O DO EXTRATO: 
14.1. A publicacao do presente instrumento, em extrato, no Jornal Oficial do Municipio, ficara 
a cargo da CONTRA T ANTE, no prazo e forma dispostos pela legislacao pertinente. 

CLA.USULA DECIMA QUINTA - DA LEI ANTICORRUPCA.O: 
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15.1 A CONTRATADA devera atender as disposicoes contidas na Lei 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupcao, motivo pelo qual, no decorrer da licitacao e de todo o periodo contratual, 
conduzirao suas praticas comerciais de forma etica e em conformidade com os preceitos legais 
aplicaveis, nao podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta 
ou indiretamente, de qualquer valor, a quern quer que seja, com a finalidade de influenciar 
qualquer ato ou decisao, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar neg6cios, 
e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupcao. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA NOVA(:A.0: 
16.1. A nao utilizacao, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
CONTRA TO e na Lei em geral e a nao aplicacao de quaisquer sancoes neles previstas nao 
importa em novacao a seus termos, nao devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou 
desistencia de aplicacao ou de acoes futuras sendo que todos os recursos postos a disposicao da 
CONTRA T ANTE serao considerados como cumulativos e nao altemativos, inclusive em 
relacao a dispositivos legais. 

CLAUS ULA DECIMA SETIMA - DA CESSA.0 OU TRANSFER.EN CIA: 
17.1. 0- presente CONTRA TO nao podera ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmente. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO: 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cassilandia, Estado de Mato Grosso do Sul, com 
rem'.mcia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual fica desde ja eleito 
pelos Cohtratantes como domicilio, para que neles exercitem e cumpram todos os direitos e 
obrigacoes decorrentes do presente instrumento contratual. Em qualquer procedimento judicial 
que a CONTRA T ANTE ou a CONTRA TADA derem causa, correrao por sua conta, alem do 
principal, todos os custos e despesas oriundas desta medida e ainda os honoraries advocaticios, 
mesmo em caso de purgacao de mora. 

E por estarem avindos e contratados, as partes assinam o presente CONTRA TO, em 02 ( duas) 
vias, de igual teor e forma, na presenca de 2 (duas) testemunhas instrumentarias. 
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ANEXO VII- MODELO DE DECLARACAO 

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

PREGAO PRESENCIAL N° 006/2022. 
PROCESSO ADMINISTRA TIVO N° 046/2022. 

DECLARACAO DE AUTORIZACAO 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 Resolucao TCE/MS N°. 149, de 28 de Julho de 2022), AUTORIZAMOS, a Camara 
Municipal de Cassilandia a efetivar nosso cadastro junto ao Sistema e-Cjur, disponibilizando 
todos os dados necessarios para a formalizacao Contratual, caso sejamos vencedor do certame 
licitatorio, nao configurando nenhuma violacao aos direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade na Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD) N°. 13.709, de 14 de Agosto 
de 2018. 

"RESOLU<;AO TCE-MS N° I 49, DE 28 DE JULHO DE 2022. Altera a Resoluciio n° 
65, de 13 de Janeiro de 2017, que dispiie sob re o Cadastro dos Orgiios 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° A Resolucao TCE-MS n° 65, de 13 de janeiro de 2017, passa a vigorar acrescida 
das seguintes disposicoes: · 
Art. 15 .. 

V - cadastrar a cmprcsa contratada no Sistema e-CJUR, autenticada com 
assinatura digital, identificando: razao social, CNP J, nome de fantasia, inscricao 
estadual, inscricao municipal, e-mail valido, tclcfone fixo c celular, endereco 
completo, periodo de responsabilidadc, dados do contrato, hem como a 
qualificacao complcta dos socios e administradorcs com as infurmacfies 
individuais discriminadas no inciso II, do art. 2°, desta Resolucao. (grifo nosso) 

DEACORDO 
EMPRESA: 
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: 
NOME FANTASIA: 
CNPJ/MF N°: 
ENDERECO COMPLETO: RUA , No , Bairro , CEP N°. 
RAZAO SOCIAL: INSCRICAO INSCRICAO MUNICIPAL: 

EST AD UAL: 
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TELEFONE N°: FAXN° E-MAIL VALIDO: 

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


