
CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS OI 
~ - 

NR. REQUISIÇÃO: 742022 , 
DATA: 14/09/2022 

2 - GAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

1 - GAMARA MUNICIPAL 

1 - GAMARA MUNICIPAL 

SOLICITANTE: DIVINO JOSÉ DA SILVA 

OBSERVAÇÃO:TODAS AS PEÇAS DEVEM SER ORIGINAIS - MATERIAL NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO SENDO RECICLADO, 
RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO, PRODUZIDO POR QUALQUER FABRICANTE, ADQUIRIDA DE FORNECEDORES ALTERNATIVOS E 
TAMBÉM PELAS MONTADORAS DO VEÍCULO, POSSUI GARANTIA ASSEGURADA PELOS MESMOS E QUALIDADE DE ACORDO COM AS 
NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT). 

ITEM COO. PRODUTO/ DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS/ QTDE FICHA NATUREZA UNIDADE VL. PREVISTO VL. TOTAL 1 870 - VALVULA TERMOSTATICA 1 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 2 871 - VALVULA TERMOSTATICA li 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 
,_,,.-.,. 

872 - RETENTOR DE COMANDO 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 f 873 - FILTRO DE OLEO 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 5 874 - OLEO 5W30 5,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 6 856 - ADITIVO DE RADIADOR 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 7 875 - COLA DE SILICONE 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 8 877 - ABRAÇADEIRA 5X39 10,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 9 878 - ABRAÇADEIRA 25X38 2,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 10 879 - ABRAÇADEIRA 38X51 2,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 11 880 -ABRAÇADEIRA 51X64 2,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 12 647 - ABRAÇADEIRA 22X32 2,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 13 882 - CORREIA DO ALTERNADOR 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 14 364 - JOGO DE VELA - COM 4 UNIDADES 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 15 876 - KIT DE RETIFICAÇAO - S10 2017/2018 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 16 881 - BOMBA DºAGUA 1,0000 20220020 339030 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 
TOTAL GERAL: R$ 0.00 

.,,,--.,, 
.;AMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRA/SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 

ARTIGO 24, INCISO 1, NO CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E INCISO li PARA OUTROS SERVIÇOS E DEMAIS AQUISIÇÕES. 

DESPACHO 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
1- O FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO 
CARGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL. 

2 - A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA. 

3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO 
OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO 

Usuário impressão: ANA 
1.15 -1.V.R.J. -19/05/2017 

29/09/2022 13.27 .15 Pág.: 1 / 1 



CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERVIÇOS 

NR. REQUISIÇÃO: 752022 
DATA: 14/09/2022 

2 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

1 - GAMARA MUNICIPAL 

1 - GAMARA MUNICIPAL 

SOLICITANTE: DIVINO JOSÉ DA SILVA 

OBSERVAÇÃO: 

ITEM COD. PRODUTO/ DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / QTDE FICHA NATUREZA UNIDADE VL. PREVISTO VL. TOTAL 1 372 - MAO DE OBRA MECANICA - GERAL 1,0000 20220024 339039 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 
TOTAL GERAL: R$ 0,00 / \ 

DESPACHO 

ENCAMINHA-SE O PRESENTE PROCESSO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA QUE SE REALIZE A COMPRNSERVIÇO DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 
ARTIGO 24, INCISO 1, NO CASO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E INCISO li PARA OUTROS SERVIÇOS E DEMAIS AQUISIÇÕES. 

l CONSIDERAÇÕES GERAIS 
,--....' FORNECEDOR AO ENTREGAR O MATERIAL, DEVERÁ EXIGIR A ASSINATURA COM CARIMBO DO RECEBEDOR NO VERSO DA NOTA FISCAL, CONSTANDO 
'-'"RGO E CPF, ATESTANDO TER CONFERIDO E RECEBIDO O MATERIAL. 

2 -A NOTA FISCAL DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA. 

3 - O MATERIAL ENTREGUE EM DESACORDO COM ESTAS INSTRUÇÕES, SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, NÃO ESTANDO O MUNICÍPIO OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO 

Usuário impressão: ANA 
1.15 - I.V.R.J. - 19/05/2017 

29/09/2022 13.28.30 Pág.:1/1 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Cassilândia-MS, 14 de setembro de 2022. 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR, DIVINO JOSÉ DA SILVA, VEREADOR - 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÃNDIA, ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL. 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. JUSTIFICATIVA. ABERTURA 
PROCESSO LICITATÓRIO. 

I. DA SOLICITAÇÃO: 

1. Pela presente, solicito à V. Excelência que seja autorizada a abertura de processo 
licitatório para a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO 
MOTOR DO VEÍCULO TIPO PI CAPE CAMINHONETE S 1 O, placa NRL 9H69, ano 2017 e 
modelo de fabricação 2018, patrimônio nº 225, para esta Câmara Municipal, conforme. 

II. DAS JUSTIFICATIVAS: 
2. A Câmara Municipal necessita realizar a manutenção de seu veículo pertencente à sua 
frota, o qual é utilizado diariamente nos serviços inerentes às suas atividades, sendo 
fundamental na prestação de serviços prestados a população. 

3. Será realizada manutenção reparadora completa no motor do veículo TIPO PICAPE 
CAMINHONETE S 1 O, placa NRL 9H69, ano 2017 e modelo de fabricação 2018, patrimônio 
nº 225. 
Ocorre que no uso diário e intenso desse veículo, levando cm consideração o tempo de uso, 
fizeram com que sofressem avarias no motor. Esta avaria impede totalmente o seu 
funcionamento, dessa forma necessitando de manutenção reparadora completa, com 
fornecimento de material e mão de obra, para recolocar e mantê-la em perfeitas condições de 
uso, com o máximo de eficiência e segurança para o transporte de vereadores e funcionários 
deste Legislativo Municipal. 

4. Este legislativo mantém a política de recuperar seus veículos com o objetivo maior de 
atender os programas de governo e as necessidades da população. Levando-se cm consideração 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

a utilidade do veículo em questão e não possuirmos equipamentos necessanos e material 
humano especializado para a realização da manutenção requerida, torna-se indispensável à 
contratação desta prestação de serviços com terceiros. 

5. A contratação objetiva atender as necessidades operacionais dos serviços públicos, bem 
como a segurança dos vereadores e servidores que utilizam o mesmo como meio de transporte. 

6. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da contratação descrita, sendo 
o veículo ferramenta indispensável para a execução das tarefas diárias deste Legislativo 
Municipal. 

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7. As despesas decorrentes dos serviços correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 

01 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

O 1.0 I .3 I - Ação Legislativa. 

O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 

3.3.90.30- Material de Consumo. 

3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

NESTES TERMOS 
PI DEFEIUMENTO 

~-~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Cassilândia-MS, 14 de setembro de 2022. 

A SENHORA, ANA ANGELICA SILVA RODIUGUES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO ABERTURA PROCESSO LICITATÓRIO. 

Nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar Federal nº 123/06, e pelo 

disposto na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais especificações, AUTOIUZO a 

este SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRA TOS, a iniciar o procedimento e a abertura de 

Processo Licitatório, objetivando a realização de Licitação Pública para a contratação de 

empresa especializada para a EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA 

COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO TIPO PICAPE 

CAMINHONETE SI0, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 
2018, PATRIMÔNIO Nº 225. 

Solicitamos, portanto, que seja verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, e 

consultada a Assessoria Jurídica sobre a legalidade da contratação pretendida e a sua 
formalização. 

,JOSÉ DA SILV p 
R - PRESIDENTE 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Cassilândia-MS, 14 de setembro de 2022. 

DEMONSTRATIVO DE VALOR ESTIMADO E PESQUISA DE MERCADO 

I. DA PESQUISA DE MERCADO: 

1. Realizamos a Pesquisa de Mercado para a contratação de empresa especializada para a 

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE 

OBRA) DO VEÍCULO TIPO PI CAPE CAMINHONETES 1 O, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 

E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225, para esta Câmara Municipal. 

II. DO VALOR ESTIMADO: 

2. Foram consultadas as seguintes fontes para compor a análise de custos: Peba Auto Peças 
e Oficina Mecânica, Joviza Auto Peças e Auto Mecânica Trevo. 

3. Solicitou-se que as empresas apresentassem cotações de preços baseadas no preço 

unitário e total, conforme Quadro Demonstrativo de Preços cujo preço médio totaliza, R$ 

18.908,79 (dezoito mil, novecentos e oito reais e setenta e nove centavos). 

LOTE 1 - VEÍCULO CAMINHONETE S10 - PLACA NRL 9H69 
PREÇO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA- MÉDIO 
Nº DOS ITENS FABRICANTE UNID. POR 

ITEM 
UNITÁRIO 1. YALYULA TERMOSTATlCA I PEÇAS ORIGlNAIS UNO 1.924 33 2. YALYULA TERMOSTÁTlCA li PEÇAS ORlG!NAIS UNO l368 33 3. RETENTOR DE COMANDO PEÇAS ORlGlNAIS UNO 309,33 4. FlL TRO DE ÓLEO PECAS ORIGINAIS UNO 50 00 5. ÓLEO 5W30 PEÇAS ORIGINAIS UNO 52,00 6. JOGO DE VELA COM 4 UNO PEÇAS ORIGINAIS UNO 875,00 7. ADITIVO DE RADIADOR PECAS ORIGJNAIS UNO 31 33 8. COLA DE SILICONE PEÇAS ORIGINAIS UNO 35,66 9. KIT RETIFICAÇÃO PEÇAS ORIGINAIS UNO 4.960 00 10. ABRACADEIRA 5X39 PEÇAS ORIGINAIS UNO 1 83 11. ABRAÇADEIRA 25X38 PEÇAS ORIGINAIS UNO 5,33 
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12. ABRAÇADEIRA 38X51 PECAS ORIGINAIS UNO 7 67 13. ABRAÇADEIRA 51X64 PECAS ORIGINAIS UNO 8 00 14. ABRACADEIRA 22X32 PECAS ORIGINAIS UNO 5,67 15. BOMBA D'ÁGUA PECAS ORIGINAIS UNO 4.590,00 16. CORREIA DO AL TERNAOOR PECAS ORIGINAIS UNO 264 33 17. SERVICO MECÂNICO COMPLETO SERVIÇO 4.420 00 
TOTAL: R$ 18.908,83 

De Acordo, 

ANA ANGELICA SILVA 
R. DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE 

BRUNO ONTELO 
N SI-II 

MEMBRO 



) ) 
REGULAMENTO PARA A REMESSA ORR!r.ATÓRIA DE INFORMAÇÕES, DADOS E DOCUMENTOS AO TCE-MS - --- -- - 

- - -- - -- ···- 

SUBANEXOX 
PESQUISA DE PREÇOS COM MAPA COMPARATIVO COTAÇÃO 

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA -MS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 

FONTES: BANCO DE PREÇOS/ÓRGÃO PESQUISADO/TABELA OFICIAL/MÍDIA ESPECIALIZADA/FORNECEDOR 
Fórmula matemática adotada 

ITEM PEBA AUTO PEÇAS JOVIZA AUTO MECANICA TREVO "MÉDIA ARITMÉTICA"' VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1 RS 1.828.00 RS 1.995,00 RS 1.950,00 RS 1.924,33 VÁLVULA TERMOSTÁTICA li RS 1.320,00 RS 1.285,00 RS 1.500,00 RS 1.368,33 RETENTOR DE COMANDO RS 320,00 RS 230,00 RS 378,00 RS 309,33 FILTRO DE ÓLEO RS 50,00 RS 40,00 RS 60,00 RS 50,00 ÓLEO 5W30 RS 45,00 RS 58,00 RS 53,00 RS 52,00 JOGO DE VELA COM 4 UND R$ 865,00 RS 660,00 RS 1.100,00 RS 875,00 ADITlVO DE RADIADOR RS 30,00 RS 30,00 RS 34,00 R$ 31,33 COLA DE SILICONE RS 35,00 R$ 30,00 RS 42,00 R$ 35,67 KIT RETIFICACÃO RS 5.800,00 RS 2.280,00 RS 6.800,00 RS 4.960,00 ABRAÇADEIRA 5X39 RS 1,50 RS 2,00 R$ 2,00 RS 1,83 ABRACADE!RA 25X38 RS 5,00 RS 5,00 R$ 6,00 RS 5,33 ABRAÇADEIRA 38X5 I RS 8,00 RS 5,00 RS 10,00 RS 7,67 ABRACADEIRA 51 X64 RS 7,00 RS 5,00 RS 12,00 RS 8,00 ABRACADE!RA 22X32 RS 6,00 RS 5,00 RS 6,00 RS 5,67 BOMBA D'ÁGUA RS 3.980,00 RS 5.090,00 RS 4.700,00 RS 4.590,00 CORREIA DO ALTERNADOR RS 265,00 RS 218,00 R$ 310,00 RS 264,33 SERVICO MECÂNICO COMPLETO R$ 4.880,00 RS 2.580,00 RS 5.800,00 RS 4.420,00 
R$ 18.908,83 

Todos os valores foram considerados oara o cômputo do pre_ç_o final? Sim Não 

Houve exclusão dos valores excessivamente elevados p/n11 inexeauiveis? > X 
X 

[Data: 15/09/2022 / 

01"\ . AI ·•~ t . Bruno e Suzana ~ Ana An ~el1ca, 

1 Se Houver. Preencher esta coluna somente quando a licitação for por lote. 
2 

Incluir o nome do metada matemático utilizado para a definição do valor estimado (parâmetro de preço). Ex. média aritmética. mediana, etc. 
3 Caso a resposta seja "Sim". indicar em negrito ou em destaque os valores desconsiderados na tabela principal. 

~~ 



º" Ú,f' ... __ JOVIZA AUTO CENTEP. 
~ ~~ AVENIDA PRESIDENTE OUTRA 2933 
--~:=\411 CASSILANDIA - MS 
....... .'Jr~~-- -------T_E_L_E_F_O_N_E_( _0_6_7_) _3_5_9_6_-_2_5_5_4 ~---:.,;,C "'l 
Oi'"tcrNP. t• ORCAMENTO DE VENDA N ° O O 8 4 7 3 

NOME DO CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 
PRAZO DE ENTREGA : 
DATA DA PROPOSTA : 12/09/2022 
VENDEDOR : JOAO VICTOR ALVES SOUZA 
VEÍCULO : PLACA: KM: O 

(000608) 

CÓDIGO QUANT UNIT TOTAL 

1 VALVULA TERMOSTATICA 1 1995,00 1995,00 

1 RETENTOR COMANDO 1 230,00 230,00 

8171 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE NOVA S10 1 40,00 40,00 

13238 IPIRANGA BRUTUS SINTETICO 5W30 C2/C3 lLT 5 58,00 290,00 
7778 BOSCH VELA IGNICAO 4 165,00 660,00 
5787 ADITIVO ROSA RADIADOR lL ORBI 1 30,00 30,00 

3512 MONACO COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA 2 30,00 60,00 
7151 SABO KIT RETIFICACAO SUPERIOR GM 1 2280,00 2280,00 

1 SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA 1 80,00 80,00 
4171 BOMBA AGUA 1 5090,00 5090,00 

,- 7687 CONTINENTAL CORREIA ALTERNADOR 1 218,00 218,00 
1 SERVIÇO MECANICO 1 1500,00 1500,00 
1 SERVIÇO REFIFICAR BLOCO 1 500,00 500,00 
1 SERVIÇO RETIFICAR CABEÇOTE 1 500,00 500,00 

4504 ABRACADEIRA FERRO 25X38 2 5,00 10,00 
4506 ABRACADEIRA FERRO 38X51 2 5,00 10,00 

MS Pantanal Desenv. de Sistemas (067) 3596-2947 - Cassilândia/MS FR3481.fr3 

AUTO .._;::"c,,,-,-~-....,C TELEFONE (067) 3596-255 ~--•--.e,1'Nt~ º"'1ctNP- ~1•" ...,----O-R_C_AME __ N_T_O_D_E __ VE_N_D_A_N_0_0_0_8_4_7.....:..3 

NOME DO CLIENTE : CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA (000608) 
PRAZO DE ENTREGA : 
DATA DA PROPOSTA : 12/09/2022 
VENDEDOR : JOAO VICTOR ALVES SOUZA 
VEÍCULO : PLACA: KM: O 

1 4503 ABRACADEIRA FERRO 22X32 2 5,00 10,00 
~ 1 ABRACADEIRA MANGUEIRA 51X64 2 5,00 10,00 

1 1 ABRACADEIRA NYLON 5X39 10 2,00 20,00 
1 1 VALVULA TERMOSTATICA 2 1 1285,00 1285,00 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

IPECAS ORIGINAIS GENUINAS 
SUBTOTAL 14818.00 

DESCONTO 0,00 
TOTAL 14818.00 

CASSILANDIA - MS, 12 DE SETEMBRO DE 2022 

JOAO VICTOR ALVES SOUZA 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
VALIDADE DE PROPOSTA .. : O DIAS. 

MS Pantanal Desenv. de Sistemas (067) 3596-2947 - Cassilândia/MS FR3481. fr3 



PEBA AUTO PEÇAS E OFICINA MECANIªW· 
AV JURACY LUCAS 87_ 

CASSILANDIA - MS - CEP: 79540-000 
CNPJ: 15.201.719/0001-68 IE: 283988894 

TELEFONE: (067) 3596-7511 FAX: ( ) 

ORCAMENTO DE VENDA N2 006534 
NOME DO CLIENTE ..... : CAMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA (000350) 
PRAZO DE ENTREGA .... : 
DATA DA PROPOSTA : 09/09/2022 
VENDEDOR : LUIS AUGUSTO GASQUES DE OLIVEIRA 
VEÍCULO : GENERAL MOTORS SlO 2.5 4X4 PLACA: KM: O 
CÓDIGO 

1 RETENTOR COMANDO 
1 320,00 320,00 1 FILTRO OLEO 
1 50,00 50,00 1 OLEO 5W30 
5 45,00 225,00 1 ADITIVO 
1 30,00 30,00 1 COLA SILICONE 
2 35,00 70,00 1 SERVICO MECANICO 
1 2000,00 2000,00 1 SERVICO RETIFICAR CABECOTE 1 1840,00 1840,00 1 SERVICO MECANICO PLAINA BLOCO MOTOR 1 890,00 890,00 7142 ABRACADEIRA NYLON 5X390MM PCT C/200 PCS 10 1, 50 15,00 - 1483 ABRACADEIRA MANGUEIRA 25X38 (FITA ESTREITA) 2 5,00 10,00 3343 ABRACADEIRA MANGUEIRA 38X51 (FITA LARGA) 2 8,00 16,00 5744 ABRACADEIRA MANGUEIRA 51X64 (LARGA) 2 7,00 14,00 3341 ABRACADEIRA MANGUEIRA 22X32 (FITA LARGA) 2 6, 00 12,00 1 SERVICO LIMPEZA QUIMICA 1 150,00 150,00 1 CORREIA DE ORIGINAL - GM 1 265,00 265,00 1 JOGO VELA ORIGINAL - GM 1 865,00 865,00 1 KIT RETIFICACAO ORIGINAL - GM 1 5800,00 5800,00 1 BOMBA DAGUA ORIGINAL - GM 1 3980,00 3980,00 1 VALVULA TERMOSTATICA 1 ORIGINAL - GM 1 1828,00 1828,00 1 VALVULA TERMOSTATICA 2 ORIGINAL 1 1320,00 1320,00 - 

QUANT UNIT TOTAL 

INFORMAÇOES ADICIONAIS 

SUBTOTAL 19700.00 
DESCONTO 0,00 
TOTAL 19700.00 

CASSILANDIA - MS, 09 DE SETEMBRO DE 2022 

LUIS AUGUSTO GASQUES DE OLIVEIRA 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

VALIDADE DE PROPOSTA .. : O DIAS. 

MS Pantanal Desenv. de Sistemas (067) 3596-2947 - Cassilândia/MS FR3046.fr3 



<J:f;), Auto Mecânica m ~ ® ii/WfiM ®' 
00 41 lrfseiVQ Cel - Plantão (67) 8136-2930 

Fone (67) 3596-6797 
Fax (67) 3596-6798 

End.:_----t~--t\-,----f\------------:~~-----N.º _ 
Cidade: Est.: M 

Fone: 

Agradecemos a Preferência 

Assinatura: 

P. UNITÁRIO 

TOTAL R$ I i·s. 0 6~ ,OQ 1 



/~ 
Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Cassilândia-MS, 15 de setembro de 2022. 

A SENHORA, ELIZÂNGELA DIAS DOS SANTOS SILVA, CONTADORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES. 

Para informações, quanto à existência de recursos e informações da dotação 

orçamentária para a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE 

MANUTENÇÃO REPARADOR.A COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO 

MOTOR DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE Sl0, PLACA NRL 9H69, ANO 

2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225 para esta Câmara 
Municipal. 

O valor máximo estimado para a contratação é de R.$ 18.908,83 (dezoito mil, 
novecentos e oito reais e oitenta e três centavos). Existindo dotação, promover a reserva 
orçamentária. 

Sem mais para o momento, as nossas cordiais considerações. 

Atenciosamente. 

~~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 



/~ 
Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Cassilândia-MS, 15 de setembro de 2022. 

A SENHORA, ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRJA. 

Em atendimento à solicitação de Vossa Senhoria, informamos que promovemos a 
reserva orçamentária dos recursos licitatório para a contratação de empresa especializada para 
a EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERJAL E MÃO 
DE OBRA) DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO PI CAPE CAMINHONETE S 1 O, PLACA NRL 
9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225, para esta 
Câmara Municipal, no valor máximo estimado da contratação de R$ 18.908,83 ( dezoito mil, 
novecentos e oito reais e oitenta e três centavos). 

O 1 - Câmara Municipal de Cassilãndia/MS. 

O 1.01.3 1 - Ação Legislativa. 

O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 

3.3.90.30 - Material de Consumo 

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

Sendo o que se apresenta para o momento, 

ELIZÂNG 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 
{Planejamento da Contratação} 

1. INTRODUÇÃO: 
1.1. Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento de uma 
contratação para assegurar a viabilidade e embasar o Termo de Referência, conforme previsto 
no Decreto Federal nº 3.555/2000, art. 8º, inciso II. 

Art. 8°. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras: 
lJ - o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a 
avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os 
preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo 
de execução do contrato; 

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
2.1. A Câmara Municipal necessita realizar a manutenção de seu veículo automotor do tipo 
picape CAMINHONETES 1O2017/2018 pertencente à sua frota, o qual é utilizado diariamente 
nos serviços inerentes às suas atividades, sendo fundamental na prestação de serviços prestados 
a população. 

2.2. Será realizada manutenção reparadora completa no motor do veículo tipo picape 
CAMINHONETE Sl0, placa NRL 9H69, ano 2017 e modelo de fabricação 2018, patrimônio 
nº 225. Ocorre que no uso diário e intenso desse veículo, levando em consideração a idade e o 
tempo de uso, fizeram com que sofressem avarias no motor. Esta avaria impede totalmente o 
seu funcionamento, dessa forma necessitando de manutenção reparadora completa, com 
fornecimento de material e mão de obra, para recolocar e mantê-la em perfeitas condições de 
uso, com o máximo de eficiência e segurança para o transporte de vereadores e funcionários 
deste Legislativo Municipal. 

2.3. Este legislativo mantém a política de recuperar seus veículos com o objetivo maior de 
atender os programas de governo e as necessidades da população. Levando-se em consideração 
a utilidade do veículo em questão e não possuirmos equipamentos necessários e material 
humano especializado para a realização da manutenção requerida, torna-se indispensável à 
contratação desta prestação de serviços com terceiros. 

2.4. A contratação objetiva atender as necessidades operacionais dos serviços públicos, bem 
como a segurança dos vereadores e servidores que utilizam o mesmo como meio de transporte. 

2.5. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da contratação descrita, sendo 
o veículo ferramenta indispensável para a execução das tarefas diárias deste Legislativo 
Municipal. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 
3.1. A solução proposta é a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO 
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MOTOR DA CAMINHONETE S 1 O, para esta Câmara Municipal, mediante processo 
licitatório, na modalidade Pregão na forma Presencial, do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/02. 

3.2. Tem-se que a licitação é o procedimento administrativo por meio do qual a 
Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, ou seja, a que melhor atenda ao 
interesse público dentre as ofertadas pelos particulares, desde que devidamente habilitado, a 
participar do certame. 

3.3. Trata-se de obrigação do administrador público, estabelecida pelo art. 37, XXI, da 
Constituição Federal, in verbis: 

Art. 37. A administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte: 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, que somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômicas indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações. 

3.4. Conforme se depreende da inteligência do referido dispositivo constitucional, o dever 
de licitar é a regra do ordenamento jurídico pátrio. Enquanto decorrência do princípio da 
supremacia do interesse público, tal medida tem caráter compulsório, deixando de ser adotada 
apenas nas hipóteses previstas na lei. 

3.5. Dessa maneira, é comum que a Administração Pública abra licitação pública para 
escolher empresa para a contratação do serviço e aquisição das peças. 

3.6. O Pregão é uma das modalidades de licitação, instituído pela Lei Federal nº 
10.520/2002, que tem por escopo garantir maior celeridade aos procedimentos licitatórios, bem 
como de reduzir os custos operacionais e permitir a diminuição dos valores pagos nas aquisições 
de bens e serviços. 

3.7. Nessa modalidade, diversamente do que ocorre nas demais modalidades licitatórias, 
previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 (Estatuto Geral das Licitações e Contratos), deve-se ter 
em conta o objeto a ser licitado e não o valor da contratação, segundo deixa, claro o teor do art. 
1 º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

Art. Iº - Para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de pregão que será regida por esta Lei. (grifo nosso). 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 
edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
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3.8. Além disso, é de se observar que o critério para julgamento das propostas da licitação 
na modalidade Pregão é sempre o de menor preço, conforme apregoa o art. 4°, X, da lei já 
mencionada, in verbis: 

-~ 

Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras: 
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 

3.9. No caso em tela, tendo em vista a observância dos princípios da eficiência e da seleção 
da proposta mais vantajosa para a Administração Pública é justificável a adoção do Pregão 
como modalidade de licitação e com base no menor preço. 

3.10. O objeto precisa ser contratado em lote, porque para realizar os serviços há a 
necessidade de materiais e peças. Além disso, a contratação dos serviços, materiais e peças 
separadamente causa o grave risco de o veículo ficar parado aguardando a entrega dos 
fornecedores para a execução, prejudicando as atividades precípuas desta Câmara. 

4. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO E 
GARANTIA: 
4.1. Os serviços deverão ser entregues na Câmara Municipal, conforme designação da 
mesma, mediante emissão de solicitação. 

4.1.1. A CONTRATANTE efetuará o pedido dos serviços e a CONTRATADA deverá 
desmontar, higienizar, identificar as peças danificadas, trocar peças, montar, instalar no veículo 
e testar, deixando-o em perfeitas condições de uso. 

4.1.2. Os serviços deverão ser prestados na oficina da CONTRATADA. A prestadora dos 
serviços receberá o veículo encaminhado pela CONTRATANTE, e deverá dar início na 
execução dos serviços no quantitativo solicitado e no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após 
o recebimento do veículo e da ordem de serviço; 

4.1.3. Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 1 O ( dez) dias após o recebimento 
do veículo pela CONTRATADA. 

4.1.4. Os materiais (peças de reposição) deverão ser novos, genuínos ou originais de fábrica 
do veículo, não sendo aceito os que não apresentarem tal característica; 

4.1.5. A CONTRATADA será responsável pela garantia dos serviços no prazo de 06 (seis) 
meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros, bem como garantia de 06 (seis) meses contra vícios e 
defeitos de fabricação das peças substituídas. 

4.1.5.1. Após a devolução do veículo, se houver a necessidade de atendimento técnico 
nos serviços prestados, deverão ser realizados nos locais onde se encontra o veículo. Quando 
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da solicitação de atendimento no local ( chamado técnico), a empresa fornecedora terá que 
realizar o atendimento em no máximo 02 (duas) horas úteis. Se necessário for a realização do 
atendimento em prazos diferentes, somente será concedido após análise dos motivos 
apresentados pela fornecedora, podendo ou não ser aprovado. 

4.1.6. Quaisquer despesas inerentes à entrega do objeto no local indicado são de 
responsabilidade e custeamento da CONTRATADA; 

4.1.7. Para o bom andamento dos serviços, objeto desta licitação, a CONTRATADA deverá 
manter durante a vigência do contrato, peças e equipamentos suficientes para atender a demanda 
da CONTRATANTE, bem como técnicos/mecânicos devidamente treinados que possam 
orientar e atender as solicitações no prazo estipulado. 

4.1.8. A CONTRATANTE manterá um servidor designado para fiscalização dos serviços 
objeto deste Edital, o qual deverá comunicar a Administração caso estejam ocorrendo desídia 
na prestação dos serviços licitados. 

4.2. A CONTRATADA deverá entregar os serviços de acordo com as necessidades da 
administração pública, conforme condições estabelecidas neste Estudo. 

4.2.1. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços e 
peças obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue cm desacordo com o 
apresentado na proposta. 

4.3. A CONTRAI ADA ficará obrigada a trocar as suas expensas, o serviço ou a peça que 
vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

4.4. Os serviços e peças estarão sujeitos à verificação, pela unidade requisitante, da 
compatibilidade com as especificações do Edital e de seus Anexos, principalmente neste 
Estudo, no que se refere à quantidade e qualidade. 

4.5. Para efeitos deste Estudo, entende-se: 

4.5.1. PEÇA e ACESSÓRJO GENUÍNO: Material novo e de primeiro uso, produzido e/ou 
pelo fabricante/montadora do veículo, tem garantia e qualidade assegurada pelo mesmo. 

4.5.2. PEÇA e ACESSÓRJO ORIGINAL: Material novo, de primeiro uso, não sendo 
reciclado, recondicionado ou remanufaturado, produzido por qualquer fabricante, adquirida de 
fornecedores alternativos e também pelas montadoras do veículo, possui garantia assegurada 
pelos mesmos e qualidade de acordo com as normas Técnicas Brasileiras (ABNT). 

4.6. A CONTRATADA dos serviços fornecerá todas as peças e materiais necessários e 
suficientes ao perfeito funcionamento do veículo encaminhado a manutenção, sendo todas 
novas e de primeiro uso, não sendo aceitas, sob qualquer hipótese, peças recicladas, 
recondicionadas ou remanufaturadas. 
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4. 7. Os serviços de manutenção reparadora constarão de mão-de-obra referente à execução 
de reparos completo no motor, contemplando: desmontar, limpar/higienizar, identificar peças 
danificadas, retificar, trocar peças, montar, instalar no veículo e realizar os testes necessários 
deixando o veículo apto para o uso. Todos os serviços devem obedecer todas as normas relativas 
como prescreve a ABNT. 

4.8. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as 
disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

S. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO: 
5.1. As quantidades e especificações dos serviços e peças de manutenção reparadora 
constarão de mão-de-obra referente à execução de reparos completo no motor a serem 
adquiridos estão descritas a seguir: 

LOTE 1 - VEÍCULO CAMINHONETE SlO - PLACA NRL 9H69 
ITEMNº ESPECIFICAÇÃO MARCA- UNID. QTD DOS ITENS FABRICANTE 

1. VALVULA TERMOSTÁTICA 
PEÇAS ORIGINAIS UND OI 1 

2. VÁLVULA TERMOSTATICA 
PEÇAS ORIGINAIS UND 01 [] 

3. RETENTOR DE COMANDO PECAS ORIGINAIS UND 01 4. FILTRO DE OLEO PECAS ORIGINAIS UND 01 5. ÓLEO 5W30 PEÇAS ORIGINAIS UND 05 6. JOGO DE VELA COM 4 UNO PEÇAS ORIGINAIS UNO 01 7. ADITIVO DE RADIADOR PECAS ORJGJNAIS UNO OI 8. COLA DE SILICONE PEÇAS ORIGINAIS UNO 02 9. KIT RETIFICACÃO PEÇAS ORIGINAIS UNO OI 10. ABRAÇADEIRA 5X39 PECAS ORJGINAIS UNO 10 11. ABRACADEJRA 25X38 PECAS ORJGINAIS UNO 02 12. ABRACADEIRA 38X5 I PECAS ORIGINAIS UND 02 13. ABRACADEIRA 5 IX64 PECAS ORIGINAIS UNO 02 14. ABRACADEIRA 22X32 PECAS ORJGINAIS UNO 02 15. BOMBA D'AGU/\ PECAS ORIGINAIS UNO OI 16. CORREIA DO ALTERNA DOR PEÇAS ORIGINAIS UNO 01 
17. SERVIÇO MECÂNICO 

SERVIÇO OI COMPLETO 

6. JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR: 
6.1. A alternativa em análise neste estudo - contratação de empresa especializada para a 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE 
OBRA) DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO PI CAPE CAMINHONETES 1 O, placa NRL 9H69, 
ano 2017 e modelo de fabricação 2018, patrimônio nº 225 na forma de Pregão Presencial, do 
tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", nos termos da Lei Federal nº 10.520/02. Já os benefícios 
pretendidos na contratação incluem: 

6.1.1. Propiciar condições favoráveis de trabalho a vereadores e funcionários; 

6.1.2. Manutenção do veículo. 
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6.1.3. Ganho de eficiência; 

6.1.4. Atendimento tempestivo da demanda; 

6.1.5. Pronta disponibilidade do veículo. 

7. ESTIMATIVA DE PREÇOS: 

7.1. A RESOLUÇÃO TCE/MS Nº 88, DE 3 DE OUTUBRO DE 2018, que "Dispõe sobre 
o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de 
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências", assim dispõe: 

1.2 - CONTROLE POSTERIOR 

l.2.J - 1' FASE: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

C) PEÇAS OBRIGATÓRIAS: 

Nº ESPECIFICAÇ/\O EXTENSÕES 

Subanexo X - Pesquisa de Preço com mapa comparativo, conforme Modelo 
5 Padrão disponibilizado no Portal do Jurisdicionado (e-Contas), menu XLSX 

'Modelos' -Contratações Públicas. 

7.2. Foram consultadas as seguintes fontes para compor a análise de custos: EMPRESAS: 
PEBA OFICINA MECÂNICA E AUTO PEÇAS e JOVIZA AUTO PEÇAS. 

7.3. Solicitou-se que as empresas apresentassem cotações de preços baseadas no preço 
unitário e total, conforme Quadro Demonstrativo de Preços cujo preço médio totaliza, R$ 
17.259,00 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e nove reais). 

7.4. A estimativa supracitada é apenas uma peça do estudo preliminar, não sendo o valor 
final para a futura contratação. 

8. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 
8.1. Inviável o parcelamento visto os itens estarem interligados. 

9. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 
9.1. Em caso de falta do item licitado, acarretará ao Legislativo Municipal a não 
continuidade de sua instituição normalmente. 

10. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO: 
10.1. Devido às diversas vantagens já citadas neste estudo, pode-se concluir que a contratação 
de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA 
COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO PICAPE 
CAMINHONETE S 1 O, placa NRL 91-I69, ano 2017 e modelo de fabricação 20 I 8, patrimônio 
nº 225, para esta Câmara Municipal, mediante processo licitatório, na modalidade Pregão na 
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forma Presencial, do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE ", nos termos da Lei Federal nº 
10.520/022, É VIÁVEL. 

Cassilândia-MS, 15 de setembro de 2022. 

~-~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 
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Cassilândia-MS, 15 de setembro de 2022. 

JUSTIFICATIVA PELA ADOÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVERIRA, Presidente da Comissão 
de Licitações da Câmara Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, 
JUSTIFICA a adoção da modalidade de Pregão Presencial em detrimento ao Pregão 
Eletrônico: 

1. O Pregão na forma Presencial, proporciona aos licitantes interessados, no transcorrer da 
sessão, a oportunidade de discutir, sanar dúvidas e esclarecimentos, caso necessários de pontos 
controversos à licitação e impossíveis de serem discutidos no curso de uma sessão eletrônica; 

2. /\ dificuldade do (a) Pregoeiro (a), durante a etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 
face à desconexão da rede, muitas vezes por tempo longo, dificultando da celeridade do 
processo; 

3. A possibilidade de permitir inibir a apresentação de propostas insustentáveis que 
atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos. 

4. Facilidade na negociação de preços, verificação das condições de habilitação e execução 
da proposta. 

5. O histórico de irregularidades no Pregão Eletrônico sugere uma alta incidência de 
licitantes que não preenchem as condições de habilitação ou não sustentam suas propostas. 

6. Que a opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado 
final do certame, pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da interação do (a) 
Pregoeiro (a) com os licitantes. 

~~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 

DE ACORDO: 
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Cassilândia-MS, 15 de setembro de 2022. 

AO ADVOGADO MURILLO PEREIRA CRUVINEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA, ESTADO DE MA TO GROSSO DO SUL. 

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PARECER QUANTO AS MINUTAS DO EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL E DO CONTRATO. PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 38 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES. 

Servimo-nos da presente para encaminhar a V. Senhoria, as Minutas do Edital do 

Pregão Presencial e do Contrato em comento, para a contratação de empresa especializada para 

a EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO 

DE OBRA) DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE Sl0, PLACA NRL 

9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225, para esta 

Câmara Municipal, para análise prévia, alterações julgadas necessárias e aprovação por essa 
Assessoria Jurídica. 

Sendo só o que se apresenta para o momento, 

Atenciosamente. 

COJ-·~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 
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ex{; ./47 

MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

EDITAL Nº 003/2022. 

1. PREÂMBULO: 

1.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento 
licitatório na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO POR 
LOTE" sob o regime de fornecimento indireto, autorizada no Processo Administrativo nº 
030/2022, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº 
123/06, e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais especificações e 
condições constantes neste ato convocatório, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

1.1.1.0 Pregão será realizado pela Pregoeira, IVONETE MOREIRA CAMARGO e 
pela Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: MARIA DIVINA DE 
SOUZA e WELLINGTON BEGUELINI DE ASSIS, designados, através do Ato nº 
030/2022 de 18 de maio de 2022. 

1.1.2.A abertura da sessão do Pregão terá início no dia 29 de setembro de 2022, às 
09h00 (nove) horas (MS), na sala de reuniões, situada na Rua Amin, nº 356, Centro, 
na cidade de Cassilândia-MS. 

1.1.3.No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o 
mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento 
da realização do Certame Licitatório, no mesmo horário. O horário de expediente da 
Câmara Municipal de Cassilândia é das 7h00 às 13h00 (MS) 

1.1.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Cassilândia-MS. 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto desta licitação é a para a contratação de empresa especializada para a 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE 
OBRA) DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE S10, PLACA NRL 
9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225, para esta 
Câmara Municipal, consoante este Edital e seus anexos, quais sejam. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Poderão participar deste certame licitatório quaisquer empresas, cujo objetivo social, 
expresso no contrato ou estatuto social, especifique atividade pertinente e compatível com o 
objeto licitado e que satisfaçam as condições exigidas no presente Edital e seus anexos. 
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3.2. Não poderão concorrer nesta licitação, licitantes que se enquadrem nas situações a 
seguir: 

3.2.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

3.2.2. Estejam, sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham 
sido suspensas de participar em licitação, e/ou declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Câmara Municipal de Cassilândia-MS. 

3.2.3. O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante, ou de responsáveis 
pela licitação. 
3.2.4. Que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados com idade inferior a 
16 ( dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, e isso 
a partir dos 14 (quatorze) anos; 

3.2.5.Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão. 

3.3. Quanto à participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

3.3.1. Serão consideradas microempresas ou empresa de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal 
nº 10.406 de 1 O de janeiro de 2002, devidamente registradas no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, na forma 
prevista na Lei Complementar nº 123/06; 

3.3.2. Caso as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), desejarem o 
benefício da Lei Complementar nº 123/06, deverão preencher a informação de ciência 
de habilitação, conforme exposto na "Declaração que atende plenamente aos requisitos 
de habilitação", Anexo III deste Edital, fazendo-se constar, se houver, a restrição da 
documentação exigida, para efeito da comprovação de regularidade fiscal. A omissão 
da apresentação da presente declaração implica na inabilitação da empresa, caso haja 
irregularidade em sua documentação fiscal; 

3.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal apresentado 
pela empresa Licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, a ela fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, (mediante solicitação escrita da licitante) e a critério 
da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, observado o disposto no art. 11 O da Lei Federal nº 8.666/93; 
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3.3.4. O prazo para normalização da regularidade fiscal de que trata o subi tem anterior, 
não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica e à qualificação técnica e 
econômico-financeira, bem como ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da 
Constituição Federal. 

3.3.5. Não havendo a regularização da documentação fiscal, no prazo previsto no 
subitem 3.3.3, ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e neste Edital, sendo que a Pregoeira 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes nos termos do inciso 
XVI do art. 4° da Lei Federal nº 10.520/02. 

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
4.1. Aberta a sessão no local, dia e hora, marcados no preâmbulo deste Edital, o 
representante legal de cada empresa Licitante deverá apresentar para seu respectivo 
credenciamento junto a Pregoeira, os seguintes documentos: 

4.2. Declaracão que atende plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do inciso 
VII, do art. 4° da Lei 10.520/2002, conforme Anexo III deste Edital; 

4.3. Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida da 
Licitante, outorgando ao representante, poderes legais para a prática de todos os atos inerentes 
a este Pregão, especialmente para formular ofertas e lances verbais de preços, 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 Procuração, para atender essa exigência. 

4.3.1. Juntamente ao instrumento de procuração, deverá ser apresentado o contrato ou 
estatuto social vigente da empresa em original ou cópia autenticada. No contrato 
deverá figurar a identificação do sócio administrador ( ou diretor) ou a cláusula de 
administração. O estatuto social deve vir acompanhado da ata de eleição do 
administrador. 

4.3.2. No caso de representação por sócio administrador ou diretor, tal condição deverá 
ser demonstrada mediante a apresentação de documento de identificação oficial, com 
fotografia, acompanhado do respectivo contrato ou estatuto social vigente nos mesmos 
termos da alínea anterior. 

4.3.3. No caso de representação por sócio que não possua poderes de administração, o 
mesmo deverá fazer-se representar por instrumento procuratório, nos termos das 
alíneas anteriores. 

4.4. Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação de CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial, ou DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO validada pela Junta Comercial, emitida nos 60 (sessenta) dias, 
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imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo "proposta" e "documentação"; 

4.4.1. A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão ou 
Declaração da Junta Comercial. 

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

4.6. O não credenciamento de representante legal na Sessão Pública, ou a incorreção dos 
documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a sua 
participação na etapa de lances e a manifestação de intenção de recorrer por parte do 
interessado, bem como de quaisquer atos relativos à presente licitação para os quais seja exigida 
a presença de representante legal da empresa. 

4.7. Será credenciado apenas um representante legal para cada licitante. 

4.8. Será admitido o substabclecimento do credenciamento desde que devidamente 
justificado e esteja previsto no instrumento de procuração e/ou credenciamento poderes para tal ato. 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
5.1. O preço com a qual o Licitante concorrerá no certame será o MENOR PREÇO POR LOTE. 

5.2. J\. proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa nos moldes 
do Anexo II do presente Edital, entregue em uma única via datilografada ou impressa por 
processo eletrônico, encadernada, sem folhas soltas e com todas as folhas numeradas, desde a 
primeira até a última, e ainda contendo obrigatoriamente os seguintes elementos: 

5.2.1.A razão social da proponente, endereço completo, nº do CNPJ/MF, telefone e 
fax atualizados, e endereço eletrônico; 

5.2.2. Número do processo administrativo e deste Pregão, ainda a assinatura do 
representante legal do Licitante cm todas as vias devidamente identificadas; 

5.2.3. Deverá conter obrigatoriamente a descrição do lote cotado, a quantidade 
ofertada, a marca ou a fabricante, o preço unitário e total e demais dados que o 
Licitante julgar necessário; 

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



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

5.2.5. Prazo de validade das propostas, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da entrega da mesma. No caso do prazo de validade ser omitido na 
proposta ou de prazo inferior àquele estabelecido, a Pregoeira considerará que o 
mesmo será de 60 (sessenta) dias; 

5.2.6. Indicação do banco, da agência e dos respectivos códigos e o número da conta 
corrente para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento, bem como 
o nome, qualificação ( cargo ou função), dados pessoais (nacionalidade, estado civil e 
profissão), número dos documentos pessoais (RG, CPF), endereço completo, do 
responsável pela assinatura do contrato; 

5.3. Oferta firme e precisa, sem alternativa de descontos ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

5.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no preço, não assistindo à licitante, 
o direito de pleitear qualquer acréscimo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer pretexto. 

5.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da 
estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

5.6. O ENVELOPE Nº O 1 deverá ser opaco, lacrado e rubricado no fecho, contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº O 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. 
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO: 
6.1. Será aberta a sessão pública pela Pregoeira Oficial c realizada de acordo com as 
disposições contidas mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as 
condições nele estabelecidas, bem como de seus anexos, no local e horário já determinado. 

6.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, pedidos de desistência, retificação de preços ou de quaisquer outras condições 
oferecidas, ressalvados apenas aqueles destinados a sanar evidente erro material. 

6.3. A Pregoeira receberá o credenciamento dos interessados, a declaração de cumprimento 
dos requisitos da proposta de preços e de habilitação e os envelopes com as propostas de preços 
e da documentação de habilitação. 
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6.4. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que ao final será assinada pela Pregoeira e pelos proponentes. 

6.5. Ocorrendo a suspensão da sessão, será 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, até 
a resolução do ocorrido, oportunidade em que serão oficiadas às mesmas a data para 
prosseguimento do certame. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Encerrada a fase de credenciamento, a Pregoeira passará para a abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, verificando a conformidade das mesmas com as exigências 
estabelecidas neste Edital, e posterior rubrica, sendo desclassificadas as propostas que: 

7.1.1. Que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus anexos, bem 
como as omissas e as que apresentarem in-egularidades ou defeitos capazes de 
dificultar o julgamento; 

7.1.2. Que apresentarem cotações contendo valores excessivos, simbólicos, de valor 
zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços 
ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; 

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

7.1.4.Lidos os preços das propostas válidas, a Pregoeira relacionará todas as propostas 
em ordem crescente. Em seguida, classificará a de menor preço e as com valores de 
até 10% superiores àquela. 

7.1.5.Na impossibilidade de classificação de, no mínimo, 3 (três) propostas para a 
etapa de apresentação de lances verbais, a Pregoeira analisará as subsequentes até 
alcançar o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços propostos. 

7.1.6.No caso de igualdade de preços entre duas ou mais propostas escritas, no mesmo 
item a Pregoeira efetuará sorteio na própria sessão pública, para selecionar aquela que 
apresentará 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 será desclassificada. 

7.2. Quando todas as propostas das licitantes forem desclassificadas, a Pregoeira poderá 
fixar para a ( s) licitante ( s) o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas 
escoimadas das causas referidas no §3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
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8. DA ETAPA DE LANCES: 
8.1. As licitantes cujas propostas forem classificadas serão convocadas, individualmente, 
para a apresentação 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 será permitido o uso de celulares para a 
consulta de descontos. Quando convocado pela Pregoeira, o Licitante que desejar 
efetuar ligações, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o 
mesmo perderá o direito ao lance e será excluído 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 cm consideração para efeito de 
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 
direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

8.1.4. A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante. 

8.1.5. Não havendo mais interessadas cm apresentar lances verbais, será encerrada a 
etapa competitiva. Nessa hipótese, ou caso não se realizem lances verbais, ou, ainda, 
se a empresa vencedora for inabilitada, a Pregoeira poderá negociar diretamente com 
a proponente da melhor proposta, na busca de valor adequado ao interesse da 
Administração. 

8.1.6. A Pregoeira examinará a aceitabilidade da melhor proposta quanto ao objeto, ao 
valor e às condições definidas neste Edital e seus anexos. 

8.1. 7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
cditalícias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
negociando-a (s) até a obtenção de um preço aceitável, equivalente ao primeiro 
colocado ou ao preço de referência, sendo declarado vencedor a adjudicação do objeto 
para o qual apresentou proposta. 

8.1.8.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 
avaliará as condições de habilitação da licitante. 

8.1.9. Será declarada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO e 
atender às exigências fixadas neste Edital. 

9. DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
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9.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação de 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta válida não tenha 
sido apresentada, também, por uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

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

9.2.1. Classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se enquadrem na situação prevista no subitcrn 9.2; 

9.2.2. Convocação da microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a 
menor proposta dentre as classificadas na forma do subi tem 9 .2.1, para que, no prazo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, apresente uma última oferta, 
obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o desempate, situação em que 
o objeto será adjudicado em seu favor; 

9.2.3. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na situação do subitem 9.2.2, ou não ocorrendo a regularização fiscal, ou ainda, 
não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as 
propostas remanescentes, classificadas na forma do subi tem 9 .2.1, para o exercício do 
mesmo direito; 

9.2.4.No caso de propostas iguais apresentadas por microempresas ou empresas de 
pequeno porte, no intervalo previsto no sub item 9 .1, será realizado sorteio para 
selecionar aquela que apresentará primeiro novo lance. 

9.2.5. Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista no subitem 9.2 e suas 
alíneas, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente classificada em 
primeiro 1 ugar. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
10.1. Para fins de habilitação no processo licitatório, as licitantes deverão apresentar no 
Envelope nº 2, a documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira, as quais deverão 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 cm todas as vias devidamente 
identificadas. 

10.1.1. Toda a documentação de habilitação exigida para este processo licitatório 
poderá ser apresentada cm original, ou cópia legível devidamente autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou ainda por cópia impressa a partir do sítio oficial do órgão emissor, 
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sendo que, somente serão considerados válidos aqueles que estejam em plena validade. 
Documentos cm fac-símile não serão aceitos. 

10.1.2. Os documentos emitidos a partir do sítio oficial do órgão emissor e suas 
cópias reprográficas, dispensam a necessidade de autenticações, e terá sua aceitação, 
condicionada a verificação de sua autenticidade mediante acesso ao site do Órgão que 
o expedir. 

10.1.3. Em caso de autenticação de documentos por servidor municipal da 
Câmara Municipal, as licitantes deverão apresentar as cópias com os documentos 
originais, preferencialmente até o último dia útil que anteceder à abertura dos 
envelopes, no horário das 07h00 às 13h00 (MS), junto a Comissão de Licitações, com 
o objetivo de não causar tumulto no momento da reunião. No entanto a empresa que 
não puder comparecer até a data marcada, poderá fazê-la antes do início da sessão, 
sem que isso se constitua motivo para inabilitação, desde que apresente os originais 
para conferencia e autenticação; 

10.1.4. Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles 
previstos que, urna vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 
(sessenta) dias. 

10.1.S. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, 
deverá pertencer à empresa que efetivamente fornecerá o objeto, ou seja, o número de 
inscrição no CNPJ/MF deverá ser o mesmo cm todos os documentos, exceto se, 
comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) 
e/ou balanço é centralizado. 

10.2. A comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá na apresentação dos 
seguintes documentos: 

10.2.1. No caso de cmprcsario individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.2.2. Em se tratando de microemprecndcdor individual - MEi: Certificado da 
Condição de Microempreendedor - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 
2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoemprecndedor.gov. br; 

10.2.3. No caso de sociedade ernpresana 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 
comprobatório de seus administradores; 

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

10.2.5. Os documentos relacionados nos subitens anteriores não precisarão 
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para 
o credenciamento neste Pregão. 

10.3. A comprovação da REGULARIDADE FISCAL consistirá na apresentação dos 
seguintes documentos: 

10.3.1. Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNP J/MF) em plena validade; 

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

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

10.3.4. Prova de regularidade :fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeitos de negativa 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário 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 
Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

10.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

10.4. A documentação relativa à REGULARIDADE TRABALHISTA consistirá na 
apresentação da prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com 
efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 ° de maio de 1943; 
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10.5. A comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá na 
apresentação da Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, expedida pelo distribuidor da sede 
do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, 
na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação. 
10.6. Declaração expressa da licitante, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição da República Federativa do Brasil, assinada pelo representante legal da empresa, 
nos moldes do Anexo VII deste Edital; 

10.7. O Envelope nº 02, contendo todos os documentos exigidos nos subitens anteriores, 
deverá ser endereçado da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

10.8. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação ficarão à disposição das 
licitantes no Departamento de Licitações, e somente serão retirados após 02 (dois) dias úteis, a 
contar do recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do contrato pelo Licitante vencedor. 
Após, 60 (sessenta) dias, caso não retirados, a Pregoeira procederá à sua destruição. 

11. DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO: 
11.1. Encenada a fase de lance (s), a Pregoeira procederá à abertura dos invólucros contendo 
os documentos de habilitação da (s) licitantes que apresentou (aram) a (s) melhor (es) propostas 
de preços ou lances verbais, verificando a sua habilitação ou inabilitação. 

11.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, o Licitante será declarada 
vencedora para o item, caso não haja interposição de recursos; 

11.3. Caso o Licitante classificada cm 1 ° (primeiro) lugar seja inabilitada a Pregoeira 
examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda os requisitos deste Edital; 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 
12.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira, adjudicará pelo MENOR PREÇO, a(s) 
licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Vereador Presidente, 
após o recebimento do processo concluído pela Pregoeira. 

12.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Vereador Presidente, adjudicará 
e homologará o procedimento licitatório o Licitante vencedor. 

12.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar para a (s) licitante 
(s) o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação cscoimadas das 
causas referidas no §3° do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
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13. DA CONTRATAÇÃO: 
13.1. Será firmado CONTRA TO com o Licitante vencedor com base nos dispositivos da Lei 
nº 8.666/93. 

13.2. O prazo para assinatura do CONTRATO será de até 05 (cinco) dias úteis, após regular 
convocação da Administração. 

13.3. Na hipótese do Licitante vencedor não assinar o CONTRA TO no prazo mencionado no 
item anterior, a Administração convocará as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo cm igual prazo, nos termos do art. 4°, inciso XXIII, combinado com 
o inciso XVI e XVII, da Lei nº 10.520/02. 

13.4. O CONTRA TO a ser firmado terá vigência estimada de até 31/12/2022, 
independentemente do prazo de garantia, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 
partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação 
pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação 
cm vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores. 

13.5. As responsabilidades, bem como as demais condições constam do instrumento 
contratual e a ser celebrado com o Licitante vencedor, conforme minuta do contrato (Anexo 
VI). 

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

15. DAS DESPESAS: 
15.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Edital, correrão à conta do 
Programa de Trabalho do Orçamento da Câmara Municipal: 

O 1 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
O 1.0 1.3 1 - Ação Legislativa. 
O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
3.3.90.30 - Material de Consumo 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

15.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

16. DO PAGAMENTO: 
16.1. O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados do recebimento definitivo, após a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica para 
conferência e ateste. 

16.2. Demais condições constam na Minuta do Contrato (Anexo VI) deste Edital. 
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17. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR: 
17.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da nota de empenho poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o disposto 
no art. 65, §§ 1° e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.2. A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou suprcssõcs que se fizerem necessários; 

17.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

18. DAS PENALIDADES: 
18.1. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 
por cento) sobre o valor do valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão até o limite de 10% ( dez por cento) do 
valor empenhado. 

18.2. Em caso de incxecução total ou parcial do pactuado, cm razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades 
nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93: 

18.2.1. 

18.2.2. 

Advertência; 

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

18.2.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos, 

18.2.4. Declaração de inidoncidadc para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

18.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis da data cm que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da 
pena. 

18.4. O Licitante vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do CONTRATO, comportar-se de modo inidônco ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com esta Administração Pública e, 
será descredcnciado do Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 
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(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no CONTRA TO e das demais 
cominações legais. 

19. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO: 
19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a interessada ( qualquer pessoa 
física ou jurídica) que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data fixada para 
abertura da sessão de processamento deste PREGÃO, ou aquele Licitante que tenha aceitado 
suas condições sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso administrativo. 

19.1.1. A impugnação ao Edital deverá ser dirigida a Pregoeira, a qual caberá, 
com auxílio do setor solicitante, a análise e decisão de qualquer ato impugnativo, 
devendo pronunciá-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

19.1.2. Acolhida petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a impugnação não 
afetar a formulação das propostas; 

19.1.3. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação 
antes da data fixada para a realização deste Pregão, confere ao licitante a sua 
participação no procedimento licitatório até a ocorrência desse evento. 

19.2. Ao final da sessão, depois de declarada o Licitante vencedor, qualquer Proponente 
poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando, então, será 
concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões recursais escritas, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

19.2.1. Não será admitido, nem concedido prazo para recurso sobre assuntos 
meramente protclatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento 
Convocatório. 

19.2.2. Acolhidas as razões recursais pela Pregoeira, este retomará a sessão do 
Pregão para a reformulação do ato combatido e daqueles subsequentes. 

19.2.3. Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, a Pregoeira 
encaminhará o recurso devidamente informado ao Vereador Presidente, que proferirá 
decisão final e adjudicará o objeto do certame o Licitante vencedor. 

19.2.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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19.2.5. A falta de manifestação imediata e motivada da Proponente importará na 
decadência do direito de recurso e a adjudicação da licitação pela Pregoeira o Licitante 
vencedor. 

19.3. A impugnação ou o recurso deverão ser encaminhados para o Setor de Licitações, 
instalado na Rua Amin José, nº 356, Centro, Cassilândia-MS, ou pelo e-mail: 
licitacao.cmcassilandia@gmail.com, devendo observar os seguintes requisitos: 

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

19.3.2. Ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico e 
devidamente fundamentada; 

19.3.3. Serem assinadas por representante legal da impugnante ou por 
procurador devidamente habilitado, acompanhados de cópia autenticada do Contrato 
Social, e no caso de procurador, também do Instrumento de Procuração devidamente 
autenticado. 

19.4. Os autos deste processo administrativo :ficarão com vista franqueada as interessadas no 
Departamento de Licitações, no horário compreendido das 07h00 às 13h00 nos dias úteis 
(horário de Mato Grosso do Sul), conforme endereço constante no preâmbulo deste Edital. 

20. DAS ATRIBUIÇÕES DA PREGOEIRA: 
20.1. São atribuições da Pregoeira podendo: 

20.1.1. Visando a maior competividade, dar tolerância para o recebimento do 
credenciamento, da declaração e dos envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, 
nunca superior a 15 (quinze) minutos a partir da hora marcada de início da sessão, 
sendo as demais licitantes retardatárias, limitadas apenas à participação como 
ouvintes. 

20.1.2. 
licitantes presentes; 

A tolerância acima não impede o início do credenciamento junto às 

20.1.3. Será considerada encerrada a tolerância acima, com o término 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 cm que os envelopes de proposta de preços e de documentação 
apresentados esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, ou ainda, a inversão 
dos conteúdos dos mesmos, poderá considerar como erro formal, desde que a 
incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o andamento do processo; 
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20.1.5. Desconsiderar item (s) que por qualquer motivo (inclusive por pedido da 
Requisitante) tiver (cm) que ser (em) retirado (s), mantendo a licitação em relação aos 
demais itens; 

20.1.6. Desconsiderar erros meramente formais, desde que não resultem na 
necessidade de acostamento de novo (s) documento (s), tanto na fase de análise das 
propostas de preços, como na de habilitação; 

20.1. 7. Solicitar ao representante legal do interessado a complementação das 
informações, quanto ao telefone ou fax, dados bancários, assinaturas, datas, rubricas, 
dados do representante legal ou quanto à marca e/ou modelo (quanto pertinentes), nos 
casos cm que não tenham sido informados em sua proposta de preços; 

20.1.8. Corrigir automaticamente qualquer erro de soma e/ou multiplicação que 
for detectado na apresentação da proposta de preços, assim como na falta do CNPJ 
e/ou endereço completo da licitante, preenchendo os dados através dos documentos 
apresentados dentro do respectivo envelope; 

20.1.9. Estabelecer o número máximo de rodadas de lances, fixar o tempo 
máximo para os lances verbais, devendo avisar às licitantes quando decidir pela última 
rodada de lances, que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo 
máximo anteriormente estipulado; 

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

20.1.11. Durante a etapa de lances verbais, monitorar os preços ofertados, de 
modo a desclassificar propostas inexequívcis ou com preços excessivos, ou ainda, 
negociar diretamente com a licitante, para que seja obtido preço melhor; 

20.1.12. Suspender a reunião quando julgar necessário; 

20.1.13. Transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta, 
por conveniência da Administração Municipal. 

20.1.14. Atuar dentro das outras atribuições permitidas pela legislação vigente; 

20.1.15. Praticar todos os demais atos increntes, previstos nos dispositivos legais 
aplicáveis à espécie; 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
21.1. O Vereador Presidente poderá revogar o presente Pregão por interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
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terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

21.2. Nas hipóteses tratadas no subitcm anterior serão assegurados aos interessados o 
contraditório e a ampla defesa. 

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

21.4. A Pregoeira resolverá os casos omissos com base na legislação vigente. 

21.5. As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após homologação 
pelo Vereador Presidente. 

21.6. As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas, não 
cabendo responsabilidade por tais custos a outrem, quaisquer que sejam os procedimentos 
seguidos nesta licitação ou os seus resultados. 

21. 7. De qualquer ato praticado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, os interessados poderão 
valer-se do disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

21.8. Os itens e subitens das disposições da minuta do contrato (Anexo VI), poderão ser 
ordenados de forma diferente, sem que isto importe em alteração das referidas disposições, bem 
como poderão ser corrigidos eventuais erros materiais, remissivos, desde que isto não implique 
cm qualquer mudança do regime jurídico do CONTRATO, tal como estabelecido neste Edital. 

21.9. De igual modo poderão ser incluídas cláusulas adicionais no CONTRA TO, além das 
previstas na minuta do contrato (Anexo VI) deste Edital, desde que tais cláusulas não importem 
em alteração do regime jurídico do CONTRA TO. 

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

21.11. A participação nesta licitação será considerada como evidência de que o Licitante 
examinou completamente este Edital e aceitou integralmente suas normas, e que obteve da 
Administração, através da Pregoeira, as informações que solicitou. 

21.12. As dúvidas concernentes a este Edital deverão ser protocolizadas na Câmara Municipal 
de Cassilândia-MS, no endereço preambular endereçada a Pregoeira, em sua via original, 
devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e 
condições cm qualquer caso, ficando consignado que qualquer outra espécie de protocolo, por 
qualquer outro meio não será recebido. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

22. DO FORO: 
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cassilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, para 
dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

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

i\NEXO I 
ANEXO II 
ANEXO III 
ANEXO IV 
ANEXO V 

ANEXO VI 
ANEXO 
VII 

- TERMO DE REFERÊNCIJ\; 
- MODELO PROPOSTA DE PREÇOS; 
- DECLARJ\ÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
- MODELO DA DECLARAÇÃO PARTICULAR; 
- DECLJ\Ri\ÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 
CF/88; 
- MINUTA DO CONTRATO; 
- DECLARJ\ÇÃO DE AUTORIZJ\ÇÃO DE Ci\DASTRO NO SISTEMA E- 
CJUR 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO 
DE OBRA) DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO PICAPE 
CAMINHONETE S10, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE 
FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225, para esta Câmara 
Municipal, nos termos da Lei nº 10.520/02. 

2. DA 
JUSTIFICATIVA 
DA 
CONTRATAÇÃO: 

2.1. A Câmara Municipal necessita realizar a manutenção de seu 
veículo pertencente à sua frota, o qual é utilizado diariamente nos serviços 
inerentes às suas atividades, sendo fundamental na prestação de serviços 
prestados a população. 

2.2. Será realizada EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 
REPARADOR/\ COMPLETA (MI\ TERIAL E MÃO DE OBRA) DO 
MOTOR DO VEÍCULO TIPO PI CAPE CAMINHONETE S 1 O, PLACA 
NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, 
PATRIMÔNIO Nº 225. Ocorre que no uso diário e intenso desse veículo, 
levando em consideração a idade e o tempo de uso, fizeram com que 
sofressem avanas no motor. Esta avana impede totalmente o seu 
funcionamento, dessa forma necessitando de manutenção reparadora 
completa, com fornecimento de material e mão de obra, para recolocar e 
mantê-la cm perfeitas condições de uso, com o máximo de eficiência e 
segurança para o transporte de vereadores e funcionários deste Legislativo 
Municipal. 

2.3. Este legislativo mantém a política de recuperar seus veículos com 
o objetivo maior de atender os programas de governo e as necessidades da 
população. Levando-se em consideração a utilidade do veículo cm questão 
e não possuirmos equipamentos necessários e material humano 
especializado para a realização da manutenção requerida, torna-se 
indispensável à contratação desta prestação de serviços com terceiros. 

2.4. i\ contratação objetiva atender as necessidades operacionais dos 
serviços públicos, bem como a segurança dos vereadores e servidores que 
utilizam o mesmo como meio de transporte. 

2.5. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da 
contratação descrita, sendo o veículo ferramenta indispensável para a 
execução das tarefas diárias deste Legislativo Municipal. 

LOTE 1 - VEÍCULO CAMINHONETE SlO - PLACA NRL 9H69 
QTDADE j ITENS j / 
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01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA I PEÇAS 
UND ORIGINAIS 

01 VÁLVUL/\ TERMOSTÁTICA 11 PEÇAS UND ORIGINAIS 
OI RETENTOR DE COMANDO PEÇAS 

ORIGINAIS 3. 01 FILTRO DE ÓLEO PEÇAS 
UND ESPECIFICAÇÕES ORIGINAIS 

ÓLEO 5W30 PEÇAS DOS ITENS: 05 
ORIGINAIS UND 

OI JOGO DE VELA PEÇAS 
UND ORIGINAIS 

01 ADITIVO DE RADIADOR PEÇAS 
UND ORIGINAIS 

02 COLA DE SILICONE PEÇAS 
UND ORIGINAIS 

OI KIT RETIFICAÇÃO PEÇAS UNO ORIGINAIS 
10 ABRAÇADEIRA 5X39 PEÇAS UND ORIGINAIS 
02 ABR/\ÇADEIRA 25X38 PEÇAS 

UNO ORIGIN/\IS 
02 ABRAÇADEIRA 38X5 I PEÇAS UND ORIGINAIS 
02 ABRAÇADEIRA 51 X64 PEÇAS 

UND ORIGINAIS 
02 ABRAÇADEIRA 22X32 PEÇAS UND ORIGINAIS 
OI BOMB/\ D'ÁGU/\ PEÇAS 

UND ORIGINAIS 
01 CORREIA DO ALTERNA DOR PEÇAS UND ORIGINAIS 
0J SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO SERVIÇO 

4.1. As despesas das aquisições correrão à custa da seguinte dotação 
orçamentária: 

4. O 1 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
CLASSIFICAÇÃO O 1.01.31 - Ação Legislativa. 

ORÇAMENTÁRIA: O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio 
Legislativo. 
3 .3 .90.30 - Material de Consumo 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

5. ADJUDICAÇÃO: 5.1. Adjudicação MENOR PREÇO POR LOTE. 

6.1. O serviço completo deverá ser entregue na Câmara Municipal, 
conforme designação da mesma, mediante emissão de solicitação. 

6. DO LOCAL E 
CONDIÇÕES DE 6.1.1.A CONTRATANTE efetuará o pedido dos serviços e a 
ENTREGA, CONTRATADA deverá desmontar, higienizar, identificar as 
ACEITE E peças danificadas, trocar peças por originais, montar, instalar no 
RECEBIMENTO E veículo e testar, deixando-o em 12erfeitas condições de uso. 
GARANTIA: 

6.1.2. Os serviços deverão ser prestados na oficina da CONTRATADA. A 
prestadora dos serviços receberá o veículo encaminhado pela 
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CONTRATANTE, e deverá dar início na execução dos serviços no 
quantitativo solicitado e no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o 
recebimento do veículo e da ordem de serviço; 

6.1.3. Os serviços deverão ser realizados no prazo 
máximo de 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento do veículo 
pela CONTRATADA. 

6.1.4. Os materiais (pecas de reposicão) deverão ser 
novos, genuínos ou originais de fábrica do veículo, não sendo 
aceito os que não apresentarem tal característica; 

6.1.5. A CONTRATADA será responsável pela garantia 
dos serviços no prazo de 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) 
quilômetros, bem como garantia de 06 (seis) meses contra 
vícios e defeitos de fabricação das peças substituídas. 

6.1.5.1. Após a devolução do veículo, se houver a 
necessidade de atendimento técnico nos serviços 
prestados, deverão ser realizados nos locais onde se 
encontra o veículo. Quando da solicitação de 
atendimento no local ( chamado técnico), a empresa 
fornecedora terá que realizar o atendimento em no 
máximo 02 (duas) horas úteis. Se necessário for a 
realização do atendimento em prazos diferentes, 
somente será concedido após análise dos motivos 
apresentados pela fornecedora, podendo ou não ser 
aprovado. 

6.1.6. Quaisquer despesas inerentes à entrega do objeto no local 
indicado são de responsabilidade e custeamento da 
CONTRATADA; 

6.1. 7. Para o bom andamento dos serviços, objeto desta 
licitação, a CONTRATADA deverá manter durante a vigência 
do contrato, peças e equipamentos suficientes para atender a 
demanda do Município, bem como técnicos/mecânicos 
devidamente treinados que possam orientar e atender as 
solicitações no prazo estipulado. 

6.1.8. A CONTRATANTE manterá um servidor 
designado para fiscalização dos serviços objeto deste Edital, o 
qual deverá comunicar a Administração caso estejam ocorrendo 
desídia na prestação dos serviços licitados. 
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6.2. A CONTRATADA deverá entregar os produtos e serviços de 
acordo com as necessidades da administração pública, conforme 
condições estabelecidas neste Estudo. 

6.2.1. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá 
a qualidade dos serviços e peças obrigando-se a repor aquele 
que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o 
apresentado na proposta. 

6.3. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar as suas expensas, o 
serviço ou a peça que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento 
não importará sua aceitação. 

6.4. Os produtos e serviços estarão sujeitos à verificação, pela 
unidade requisitante, da compatibilidade com as especificações do Edital 
e de seus Anexos, principalmente neste Estudo, no que se refere à 
quantidade e qualidade. 

6.5. Para efeitos deste termo, entende-se: 

6.5.1.PEÇA e ACESSÓRJO GENUÍNO: Material novo e de 
primeiro uso, produzido e/ou pelo fabricante/montadora do 
veículo, tem garantia e qualidade assegurada pelo mesmo. 

6.5.2. PEÇA e ACESSÓRJO ORJGINAL: Material novo, de 
primeiro uso, não sendo reciclado, recondicionado ou 
remanufaturado, produzido por qualquer fabricante, adquirida 
de fornecedores alternativos e também pelas montadoras do 
veículo, possui garantia assegurada pelos mesmos e qualidade 
de acordo com as normas Técnicas Brasileiras (ABNT). 

6.6. A CONTRATADA dos serviços fornecerá todas as peças e 
materiais necessários e suficientes ao perfeito funcionamento do veículo 
encaminhado a manutenção, sendo todas novas e de primeiro uso, não 
sendo aceitas, sob qualquer hipótese, peças recicladas, recondicionadas 
ou remanufaturadas. 

6.7. Os serviços de manutenção reparadora constarão de mão-de-obra 
referente à execução de reparos completo no motor, contemplando: 
desmontar, limpar/higienizar, identificar peças danificadas, retificar, 
trocar peças, montar, instalar no veículo e realizar os testes necessários 
deixando o veículo apto para o uso. Todos os serviços devem obedecer 
todas as normas relativas como prescreve a ABNT. 
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6.8. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se 
subsidiariamcnte, as disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa 
do Consumidor. 

7. DOS DIREITOS 
7.1. Os direitos e obrigações das partes constam nas Cláusulas Sexta E OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES: e Sétima da Minuta do Contrato (Anexo VI). 

8. DAS 8.1. As condições de pagamento estão dispostas na Cláusula Décima CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: da Minuta do Contrata (Anexo VI). 

9. DAS 9.1. As penalidades e multas constam na Cláusula Décima Segunda PENALIDADES E 
DAS MULTAS: da Minuta do Contrato (Anexo VI). 

10. DA 10.1. Será exercida por servidor designado por Portaria para o 
FISCALIZAÇÃO: acompanhamento e a :fiscalização do CONTRA TO. 

J LOCAL E DATA: 1 Cassilândia-MS, 19 de setembro de 2022. 

NOME E 
ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
ELABORAÇÃO. 

ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA CPL 

Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do 
mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do 

NOME E custo/benefício, para atender às necessidades desta Câmara Municipal. 
ASSINATURA DO 
ORDENADOR DE 
DESPESA. 

DIVINO JOSÉ DA SILVA 
VEREADOR - PRESIDENTE 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito cm papel timbrado do Licitante e apresentado no 
envelope proposta de preços). 

MODALIDAD TIPO: 
PROPOSTA E PREGÃONº PROCESSO Nº MENOR 
DE PREÇOS PREGÃO 003/2022. 030/2022 PREÇO POR 

PRESENCIAL LOTE. 

PROPONENTE: 
CNPJ/MF Nº: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE Nº: li :FAX Nº: 1 E-MAIL: 

LOTE 1 - VEÍCULO -PLACA ' 

QTD ESPECIFICAÇÃO MARCA- UNID. VALOR(R$) 
DOS ITENS FABRICANTE UNITÁRIO TOTAL 

01 VÁLVULA PEÇAS ORIGINAIS UND TERMOSTÁTICA 1 

01 VÁLVULA PEÇAS ORIGINAIS UND TERMOSTÁTICA 11 
OI RETENTOR DE COMANDO PECAS ORIGINAIS UND 
01 FILTRO DE OLEO PECAS ORIGINAIS UND 
05 OLEO 5W30 PECAS ORIGINAIS UND 
OI JOGO DE VELA PECAS ORIGINAIS UND 
01 ADITIVO DE RADIADOR PECAS ORIGINAIS UND 
02 COLA DE SILICONE PECAS ORIGINAIS UND 
OI KIT RETlf-lCACÃO PECAS ORIGINAIS UND 
10 ABRACADEIRA 5X39 PECAS ORIGINAIS UND 
02 ABRACADEIRA 25X38 PECAS ORIGINAIS UND 
02 ABRAÇADEIRA 38X51 PECAS ORIGINAIS UND 
02 ABRACADEIRA 51X64 PECAS ORIGINAIS UND 
02 ABRAÇADEIRA 22X32 PEÇAS ORIGINAIS UNO 
OI BOMBA D'AGUA PECAS ORIGINAIS UND 

OI CORREIA DO PEÇAS ORIGINAIS UND ALTERNADOR 

OI SERVIÇO MECÂNICO SERVIÇO COMPLETO 

1. O preço ofertado têm como referência o mês de agosto de 2022, para pagamento de 
acordo com as condições fixadas no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, 
mantendo-se os preços fixos e irreajustávcis. 

2. No preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, tais como: 
insumos, materiais, aparelhos, mão de obra necessária à boa execução dos serviços, taxas, 
seguros, impostos e demais tributos legais não especificados no EDITAL, porém oriundos do 
serviço. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

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

DADOS BANCÁRIOS: 
Conta Corrente nº XXXX, da Agência nº XXXX, do Banco XXXX nº XXXX, de titularidade 
da CONTRATADA. 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome, 
Qualificação ( cargo ou função), 

-~ Dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissão), 
Número dos documentos pessoais (RG, CPF), 
Endereço completo. 

Local, data, razão social, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do Licitante e apresentada junto 
ao credenciamento, fora dos envelopes de propostas e documentação). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

<NOME DA EMPRESA>, CNPJ/MF Nº <00000>, DECLARA, sob as penas da 

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

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da licitação por PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 002/2022. 

Local, data, razão social da licitante, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e com firma 
reconhecida e apresentada fora dos envelopes de propostas e documentação no momento do 
credenciamento). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

PROCURAÇÃO PARTICULAR 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 

OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 

OBJETO: 

PODERES: 

Representar a OUTORGANTE perante a CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASSILÂNDIA-MS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. 

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

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

registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, desistir de 

recursos, e praticar todos os demais atos increntes a Sessão Pública do 

certame. 

Local, data, razão social da licitante, nome do representante legal e assinatura. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito cm papel timbrado do licitante e apresentada no 
envelope documentação). 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

Declaro que não há 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, cm 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho 

de 1.993, sob a nova redação da Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1.999. 

Local, data, razão social da licitante, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº 019/2022. 

"CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 
REPARADORA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL, E A EMPRESA, 
<NOME>". 

Pela presente CONTRATAÇÃO PÚBLICA que entre si fazem de um lado a, CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 03.334.191/0001-26, com sede 
administrativa localizada na Rua Amin José, 356, Centro, nesta cidade e município de 
Cassilândia-MS, neste ato representada pelo seu Vereador Presidente, o Senhor, DIVINO 
JOSÉ DA SILVA , brasileiro, casado, agente político municipal, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 0007.668.19 SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o nº 583.415.791-20, 
residente e domiciliado na Rua Francclino Tomaz Moreira, nº 315, Jardim Minas Gerais, nesta 
cidade de Cassilândia-MS, aqui denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro 
lado, a empresa, XXX, Pessoa Jurídica de Direito Interno Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº XXX, estabelecida na Rua XXX, nº XXX, bairro, na cidade de XX:X-XX, representada neste 
ato, pelo SENHORA, XXX, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado na 
Rua XXX, na cidade de XXX-XX, portador da Cédula de Identidade RG nº XXX/SSP/XX, e 
inscrito no CPF/MF sob o nº XXX, doravante denominado CONTRATADO, ajustam o 
presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO é firmado em decorrência da 
homologação do Vereador Presidente da Câmara Municipal, exarada em despacho constante 
no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2022, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, e a Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho de 
1994. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aplica-se a este instrumento contratual, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações e atualizações da Lei Federal 
nº 8.883 de 08 de junho de 1994, cm especial para dirimir os casos omissos e a integral execução 
do presente CONTRATO. Relativamente ao disposto no presente CONTRA TO, aplicam-se 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1. O objeto do presente Instrumento Contratual é a EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 
REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO MOTOR DO 
VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE Sl0, placa NRL 9H69, ano 2017 e modelo de 
fabricação 2018, patrimônio nº 225, para esta Câmara Municipal. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS: 
2.1. São partes integrantes deste CONTR./\TO, os documentos a seguir discriminados, cujo 
inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 
transcrição ou anexação: 

2.2. Ato Convocatório-EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 e seus ANEXOS, 
bem como a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA e demais 
elementos integrantes do Procedimento Administrativo. 

2.3. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 
complemento a este Termo Contratual, definirem a sua extensão, e desta forma, regerem a 
execução adequada do CONTRATO ora celebrado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
3.1. O regime de execução é o indireto por preço unitário de menor preço. 

CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO: 
4.1. A fiscalização será exercida por servidor designado por Portaria para o acompanhamento 
e a fiscalização do CONTRATO bem como pelo fornecimento. 

4.2. A CONTRATANTE fiscalizará o fornecimento do objeto deste CONTRA TO, e 
verificará o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de 
corresponderem ao desejado ou especificado. 

4.3. A :fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto do CONTRA TO. 

4.4. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades, 
ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas para a execução 
do objeto do CONTRATO. 

4.5. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e 
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA, ACEITE E 
RECEBIMENTO E GARANTIA: 
5.1. Os serviços deverão ser entregues na Câmara Municipal, conforme designação da 
mesma, mediante emissão de solicitação. 

5.1.1.A CONTRATANTE efetuará o pedido dos serviços e a CONTRATADA deverá 
desmontar, higienizar, identificar as peças danificadas, trocar peças, montar, instalar 
no veículo e testar, deixando-o em perfeitas condições de uso. 
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5.1.2.0s serviços deverão ser prestados na oficina da CONTRATADA. A prestadora 
dos serviços receberá o veículo encaminhado pela CONTRATANTE, e deverá dar 
início na execução dos serviços no quantitativo solicitado e no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis após o recebimento do veículo e da ordem de serviço; 

5.1.3. Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 1 O ( dez) dias 
úteis após o recebimento do veículo pela CONTRATADA. 

5.1.4. Os materiais (peças de reposição) deverão ser novos, genuínos ou 
originais de fábrica do veículo, não sendo aceito os que não apresentarem tal 
característica; 

5.1.5. A CONTRATADA será responsável pela garantia dos serviços no prazo 
de 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros, bem como garantia de 06 (seis) 
meses contra vícios e defeitos de fabricação das peças substituídas. 

5.1.5.1. Após a devolução do veículo, se houver a necessidade de 
atendimento técnico nos serviços prestados, deverão ser realizados nos locais 
onde se encontra o veículo. Quando da solicitação de atendimento no local 
( chamado técnico), a empresa fornecedora terá que realizar o atendimento em 
no máximo 02 (duas) horas úteis. Se necessário for a realização do 
atendimento em prazos diferentes, somente será concedido após análise dos 
motivos apresentados pela fornecedora, podendo ou não ser aprovado. 

5.1.6. Quaisquer despesas increntes à entrega do objeto no local indicado são de 
responsabilidade e custeamento da CONTRJ\T ADA; 
5.1.7. Para o bom andamento dos serviços, objeto desta licitação, a 
CONTRA TADJ\ deverá manter durante a vigência do contrato, peças e equipamentos 
suficientes para atender a demanda do Município, bem como técnicos/mecânicos 
devidamente treinados que possam orientar e atender as solicitações no prazo 
estipulado. 

5.1.8. i\ CONTRATANTE manterá um servidor designado para fiscalização 
dos serviços objeto deste CONTRA TO, o qual deverá comunicar a Administração caso 
estejam ocorrendo desídia na prestação dos serviços licitados. 

5.2. A CONTRATADA deverá entregar os serviços de acordo com as necessidades da 
administração pública, conforme condições estabelecidas neste CONTRATO. 

5.2.1.Independentemcnte da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos 
serviços e peças obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em 
desacordo com o apresentado na proposta. 
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5.3. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar as suas expensas, o serviço ou a peça que 
vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

5.4. Os serviços e peças estarão sujeitos à verificação, pela unidade requisitante, da 
compatibilidade com as especificações do Edital e de seus Anexos, principalmente neste 
Estudo, no que se refere à quantidade e qualidade. 

5.5. Para efeitos deste CONTRA TO, entende-se: 

5.5.1. PEÇA e ACESSÓRIO GENUÍNO: Material novo e de primeiro uso, produzido 
e/ou pelo fabricante/montadora do veículo, tem garantia e qualidade assegurada pelo 
mesmo. 

5.5.2.PEÇA e ACbSSÓRIO OIUGINAL: Material novo, de primeiro uso, não sendo 
reciclado, recondicionado ou remanufaturado, produzido por qualquer fabricante, 
adquirida de fornecedores alternativos e também pelas montadoras do veículo, possui 
garantia assegurada pelos mesmos e qualidade de acordo com as normas Técnicas 
Brasileiras (ABNT). 

5.6. A CONTRATADA dos serviços fornecerá todas as peças e materiais necessários e 
suficientes ao perfeito funcionamento do veículo encaminhado a manutenção, sendo todas 
novas e de primeiro uso, não sendo aceitas, sob qualquer hipótese, peças recicladas, 
recondicionadas ou remanufaturadas. 

5.7. Os serviços de manutenção reparadora constarão de mão-de-obra referente à execução 
de reparos completo no motor, contemplando: desmontar, limpar/higienizar, identificar peças 
danificadas, retificar, trocar peças, montar, instalar no veículo e realizar os testes necessários 
deixando o veículo apto para o uso. Todos os serviços devem obedecer todas as normas relativas 
como prescreve a ABNT. 

5.8. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as 
disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas para o objeto 
deste CONTRATO ou dele decorrentes: 

6.1.1. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que sejam 
solicitadas pelos proprietários ou empregados da CONTRATADA; 

6.1.2. Rejeitar a execução deste CONTRATO por terceiros; 
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6.1.3. Cumprir com todos os compromissos :financeiros assumidos com a 
CONTRATADA; 

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

6.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

6.1.6.Fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO, podendo intervir durante a 
sua execução, para fins de ajustes ou sua suspensão. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas para o objeto 
deste CONTRA TO ou dele decorrentes: 

7 .1.1. Efetuar os serviços, a que se refere o objeto deste CONTRA TO, de acordo com 
as especificações fornecidas cm sua proposta de preços. 

7.1.2. Cumprir com todos os prazos e condições estabelecidos neste CONTRATO; 

7.1.3. Facilitar todas as atividades de fiscalização que serão feitas pela 
CONTRATANTE; 

7.1.4.Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto deste CONTRATO, bem como as contribuições 
devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes 
de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado; 

7.1.5.Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a 
CONTRATANTE; 

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

7.1.7.Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes 
deste CONTRATO, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, 
fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sob pena de rescisão unilateral do 
CONTRATO. 

7.1.8.Fornecer os quantitativos licitados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por 
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cento), em função do direito de acréscimo tratado no§ 1 ° do art. 65º, da Lei n. 8.666/93 
e alterações, sob pena das sanções cabíveis; 

7.1.9.Manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

CLÁUSULA OITAVA - DAS DESPESAS: 
8.1. As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste CONTRATO, correrão 
à conta dos Programas de Trabalho a seguir: 

O 1 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
O 1.01.3 1 - Ação Legislativa. 
O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
3.3.90.30 - Material de Consumo. 
3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

8.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 
9.1. O prazo de vigência deste CONTRATO será da data de sua assinatura até a efetiva 
entrega do veículo, independentemente do prazo de garantia, podendo ser prorrogado mediante 
acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, 
observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos 
termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
10.1. O valor global decorrente da execução do objeto deste CONTRATO é de R$ 0,00 (mil 
reais). 

10.2. O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento definitivo, após a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica para 
conferência e ateste. 

10.3. Previamente ao pagamento, será aferida a regularidade da CONTRATADA perante 
Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), a 
Justiça do Trabalho, Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade da CONTRATADA, dever 
se-á providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
CONTRATANTE. 
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10.3.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a CONTRATANTE comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes 
e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

10.3.3. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE adotará as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à CONTRA'f ADA a ampla defesa. 

10.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

10.5. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE, a seu 
critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 

10.6. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

10.7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
CONTRATADA. 

10.8. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 

10.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 
pela CONTRATADA de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

10.10. A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

10.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 

EM= I x N x VP, onde: 

I =, Índice de compensação financeira; 
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórias; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR: 
11.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial contratado poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o disposto no artigo 65, §§ 
1 º c 2°, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou suprcssões que se fizerem necessários; 

11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressõcs que resultem de acordo celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
12.1. Pela inexccução total ou parcial das condições estabelecidas neste CONTRA TO, a 
CONTRA'[ ANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência, por escrito, quando a proponente deixar de atender 
quaisquer indicações aqui constantes; 

12.1.2. Multa compensatória-indenizatória 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 comunicação oficial; 

12.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

12.1.4. Declaração de inidoneidadc para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 

12.2. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da 
pena. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
13.1. Constituem motivos para rescisão do CONTRATO, os previstos nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo da aplicação das penalidades a 
que alude o artigo 87 da mesma Lei. 

13.2. Nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisão contratual poderá 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 Lei nº 8.663/93; 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja conveniência da 
CONTRATANTE; 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislação; 

13.3. Fica expressamente acordado que cm caso de rescisão, nenhuma remuneração será 
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA previstas no presente CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO: 
14.1. A publicação do presente instrumento, em extrato, no Jornal Oficial do Município, ficará 
a cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO: 
15.1 A CONTRATADA deverá atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupção, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período contratual, 
conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais 
aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta 
ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar 
qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, 
e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA NOV AÇÃO: 
16.1. A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
CONTRA TO e na Lei em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não 
importa cm novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou 
desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição da 
CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em 
relação a dispositivos legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 
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17.1. O presente CONTRATO não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual fica desde já eleito 
pelos Contratantes como domicílio, para que neles exercitem e cumpram todos os direitos e 
obrigações decorrentes do presente instrumento contratual. Em qualquer procedimento judicial 
que a CONTRA'fANTE ou a CONTRATADA derem causa, correrão por sua conta, além do 
principal, todos os custos e despesas oriundas desta medida e ainda os honorários advocatícios, 
mesmo cm caso de purgação de mora. 

E por estarem avindas e contratados, as partes assinam o presente CONTRATO, em 3 (três) 
vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias. 
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ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA c-Cjur 

<NOME DA EMPRESA>, CNPJ/MF Nº <00000>, DECLARA, em cumprimento 
ao disposto conforme inciso V do art. 15 e/e art. 17 da Resolução TCE/MS Nº 65/2017 (alterada 
pela Resolução TCE/MS Nº. 149, de 28 de Julho de 2022), AUTORIZAMOS, a Câmara 
Municipal de Cassilândia a efetivar nosso cadastro junto ao Sistema e-Cjur, disponibilizando 
todos os dados necessários para a formalização Contratual, caso sejamos vencedor do certame 
licitatório, não configurando nenhuma violação aos direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Nº. 13.709, de 14 de Agosto 
de 2018. 

"RESOLUÇÃO TCE-MS Nº 149, DE 28 DE JULHO DE 2022. Altera a Resolução nº 
65, de 13 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o Cadastro dos Órgãos Jurisdicionados 
ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como dos responsáveis 
pelas Unidades Gestoras no Sistema e-CJUR ". 

Art. 2° A Resolução TCE-MS nº 65, de 13 de janeiro de 2017, passa a vigorar acrescida 
das seguintes disposições: 
Art, 15 . 

V - cadastrar a empresa contratada no Sistema c-CJUR, autenticada com 
assinatura digital, identificando: razão social, CNP J, nome de fantasia, inscrição 
estadual, inscrição municipal, e-mail válido, telefone fixo e celular, endereço 
completo, período de responsabilidade, dados do contrato, bem como a 
qualificação completa dos sócios e administradores com as informações 
individuais discriminadas no inciso II, do art. 2º, desta Resolução. (grifo nosso) 

DE ACORDO 
EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
NOME FANTASIA: 
CNPJ/MF Nº: 
ENDEREÇO COMPLETO: RUA Nº , Bairro , CEP Nº. ' RAZÃO SOCIAL: INSCIUÇÃO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ESTADUAL: 
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TELEFONE Nº: FAXNº E-MAIL VÁLIDO: 

CELULARNº: LOCAL: DATA: 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA: 
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Câmara Municipal de Cassilândia 

ATO N-030,2022 

O PRESIDENTE DA CÀMARA 
MUNICIP/\1. DI: CASSILÀNDIA-MS. 
no uso d~ suas atnbuições legais 

RESOI.Vf:· 

Art. 1 • • Nomear para julgar e co11Ju1.1r o, Processos l.icrtatónos na Modalidade Preuâo da 
Câmara Municipal de Cassilândia, composta por - 

Pregoeira: Ivonete Moreira Camargo 

Membros de Equipe de Apoio Marra Di1 ma d~ Souza e Wcllington Bcguclini de Ass» 

Suplente. Maria Camila Leonel 

Purágrafo Único As nomeações d~ que trata este: artigo não acarrctarào ônus financeiro 
para a Câmara Municipal. exceto ris despesas de , iagêm quando a serviço da mesma. 

Art 2• Os trabalhos dos numeados deverão ser executados conforme a, disposições 
constantes Lia Lei Federal n• 1 U 52(112UUX e subsidiariamcme na Lei Federal n" 8 666 ·1993 ~ suas 
ahcruçôcs. 

An, 3~ • Este Alo entra cm vigor na data de sua pubficação, revogadas as disposições cm 
contrarro 

Câmara Mumcipal ··osWALDO .IOSE nos SANTOS"'_ 18 de maio de 2022 

(\,l~ll/J {. { {,(_ l 
DIV/NO JOSE IJ/1 SIL ~ 

\ Presidente 

1 1 
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ATO Nº 029/2022. 

Rl'SOLVE: 

Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

O Presidcnre da Câmara i\lunicip.il de 
Cas.,ilândia - MS, no nsn de• suas 
,11ril>ni\'Ôl'S lcg:iis ... 

Art. 1° • Renomear a Comissão Pcrmancme de Licuncão para o exercícro de 2022, 
onde deverão deliberar sobre as propostas aprcscnlauas nas licuaçõcs efetuadas pela Câmara 
Municipal. nos lermos do Art. 51 "caput" da 1.ci R666/93, composta por: 

Presidente: Ana Angélica Silva Rodrigues d.: Oliveira 

Membros: Bruno Montclo Nishi e Suzana Aparecida Leal de Camargo 

Suplente: Patrícia Martins Ribeiro de Oliveira. 

Parágrafo Único As nomeações de que truta este artigo não acarretarão ónus 
financeiro para u Câmara Municipal, exceto a~ despesas de viagem quando a serviço da 
mesma. 

- Art. 2'' - Tornar-se sem deito o /\to N°O(ll/2022. de 10 de janeiro de 1021. 

Art, J.., - Eslc Ato entra cm vigor na data d..: sua publicação, revogadas as disposiçôcs 
cm contráno. 

Câmara Municipal "Oswaldo l;>S<Ô Dos Santos", 18 de maio de 21)22. 

/\ 1 ) l 1 Á llA .. /
1 

' i:ír. NC J 1"!'ii-:'D,'íSILV; 
1
-~ Presidente 

Cêmara Municipal de Cassilând,a - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amm José, nº 356. Centro. Cassilãndia- MS. CEP 79540-000 Fone (67) 3596-1331. 

6 
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Cassilândia-MS, 19 de setembro de 2022. 

INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

PARECER: LEGALIDADE DAS MINUTAS DO EDITAL E DO CONTRATO. 

EMENTA: ANÁLISE DAS MINUTAS DO EDITAL E DO CONTRATO. 
LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA 
COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO MOTOR 
DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE SIO, placa 
NRL 9H69. LEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO. 

Trata-se de solicitação, amparada pelo Parágrafo Único do artigo 38 da Lei nº 
8.666/93, que requer a análise jurídica da legalidade do texto da Minuta do Edital do Pregão 
na forma Presencial, do contrato e demais anexos, portanto, análise da fase preparatória da 
licitação. 

O objeto do pregão é a contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO 
MOTOR DO VEÍCULO TIPO PI CAP E CAMINHONETE S 1 O, placa NRL 9H69, ano 2017 e 
modelo de fabricação 2018, patrimônio nº 225, para esta Câmara Municipal. 

A contratação estimada poderá ser levada a efeito pela modalidade escolhida, ou 
seja, Pregão na forma Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE ao amparo da Lei nº 
10.520/02. 

Assim, examinando os autos restntrvamente, na sua fase inicial, observou-se o 
cumprimento dos seguintes aspectos: 

ITEM FASE INTERNA FOLHA 
(S) 

01 Solicitação do departamento requisitante com as devidas justificativas 02/03 
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para a contratação. 
02 Autorização da autoridade competente. 04 
03 Pesquisa de Mercado - No mínimo 3 (três) cotações - Mapa 07/09 

Comparativo de Preços. 
04 Indicação da existência de dotação orçamentária para a execução do 11 

objeto. 
05 Estudo Técnico Preliminar. 12/18 
06 Designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio e sua publicação. 61/62 
07 Minuta do Edital e seus anexos, do contrato ou instrumento equivalente 21/38 e 

conforme o caso. 49/58 

É o breve relatório, passo a opinar. 

Por primeiro, insta esclarecer que a análise deste parecer se restringe a verificação 
dos requisitos formais para a deflagração do processo administrativo licitatório, bem como a 
apreciação da Minuta do Edital, do contrato e os demais anexos acima mencionados, sendo, 
portanto, restrita aos pontos jurídicos, estando excluídos quaisquer aspectos técnicos, 
econômicos e/ou discricionários. 

Analisada a Minuta do Edital (fls. 21/38), Termo de Referência (Anexo I), Minuta do 
Contrato (Anexo VI) e demais anexos (II, III, IV, e V), temos que atendem aos requisitos 
constantes especificamente no art. 3° e 4° da Lei nº 10.520/02 c/c Lei Federal nº 8.666/93, no 
que couberem, bem como ao disposto no artigo 40 da Lei nº 8.666/93, tais como: 

I - Definição do objeto de forma clara e sucinta; 
II - Local a ser retirado o Edital; 
III - Local, data e horário para abertura da sessão; 
IV - Condições para participação; 
V - Critérios para julgamento; 
VI - Condições para pagamento; 
VII - Prazo e condições para assinatura do contrato; 
VIII - Sanções para o caso de inadimplemento. 

Quanto a Minuta do Contrato (fls. 49/58), a mesma possui as cláusulas necessárias, 
em especial as estabelecidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93: 

I - O objeto e seus elementos característicos; 
II - O regime de execução ou aforma de fornecimento; 
III - O preço e as condições de pagamento; 
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IV - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 
observação e de recebimento definitivo; 
V - O crédito pelo qual ocorrerá a despesa com a indicação da classificação 
funcional pragmática e da categoria econômica; 
VII - Os direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 
valores das multas,· 
VIII - Os casos de rescisão,· 
IX - O reconhecimento da administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93,· 
X - A vinculação do edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, 
ao convite e à proposta do licitante vencedor; 
XI - A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 
omissos,· 
XII - A obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

Portanto, sem adentrar no juízo da conveniência do ato administrativo, estando em 
sintonia com a legislação vigente, opina-se pela regularidade da 1 ª (primeira) fase do certame, 
devendo seguir os autos para prosseguimento dos atos licitatórios para que seja adotada a 
adequação do certame aos princípios básicos, reguladores dos procedimentos licitatórios 
vigentes. 

Por fim, em cumprimento ao Princípio da Publicidade e face ao exposto no 
mandamento do art. 4°, inciso I, da Lei Federal nº 10.520/02, o presente edital deverá ser 
publicado na imprensa oficial do Município, aviso contendo o resumo do instrumento 
convocatório, como forma de garantia de eficácia do Ato Administrativo praticado pelo 
Agente Público, respeitando o prazo fixado no referido artigo. 

É RECER, s.m.j. 

PEREIRA CRUVINEL 
ADVOGADO 
AB/MS 15.109 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
ATRAVÉS DE SEU SETOR DE LICITAÇÕES, POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DO 
MUNICÍPIO, TORNA PÚBLICO, A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO ABAIXO: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO 
MOTOR DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE SlO, placa NRL 9H69, ano 2017 e 
modelo de fabricação 2018, patrimônio nº 225, para esta Câmara Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

ABERTURA DA SESSÃO: ÀS 09:00 1-IS DO DIA 29/09/2022, (HORÁRIO MS). 

ENDEREÇO DA ABERTURA DA SESSÃO: SETOR DE LICITAÇÕES, SITA À RUA 
AMIN, Nº 356, CENTRO, EM CASSILÂNDIA-MS. 

O EDITAL E SEUS ANEXOS, ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS AOS INTERESSADOS 
GRATUITAMENTE NO SITE https://www.cassilandia.ms.leg.br/ 

CASSILÂNDIA-MS, 16 DE SETEMBRO DE 2022 

SETOR DE LICITAÇÕES 
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AVISO OE LICITAÇÃO 

/\ CÂM,\RJ\ MUNICIP/\1. DE C/\SSII.ÀNDI/\, EST/\DO DE M/\TO GROSSO DO SUi., 
/\TR/\ Vi°:S DE SEO SETOR DE l.lCIT/\ÇÜES. POR MEIO no DIÁRIO Ol'ICI/\L no 
MlJNICÍl'IO, TORN/\ l'ÚBLICO. t\ Rl'.J\Lli'.:J\ÇÀO ü/\ LJCITAÇ/\O ABAIXO: 

OBJETO: CONTRJ\TJ\Çi\O DE EY!PRESA ESPEC!AL1%ADAPJ\R.J\ J\ EXECUÇÃO DE 
MAKUTENÇÃO Rl·:l'i\lUDOR,\ COMl'f.l:l/\ (M/\TERTAL 1: MAO DE OflRA) DO 
MOTOR DO VEÍCULO TIPO l'IC/\l'l·: C/\MlNIIONl'.TE Sl0, placa NRL 91169, ano 2017 e 
modelo de fabricação 2018, patrimônio nº 225, para esta Câmara Municipal. 

PREGÃO PRESENCIAL l\0 003/2022. 
PROCESSO /\ DMfNTSTRAíl VO Nº 030/2022. 

/\llERTUR/\ D/\ Sl:SSÃO: AS 09:00 !JS DO DIA 29/09/2022, (JIORÁRJO .\IIS). 

ENDEREÇO DJ\ ABERTURA DJ\ SESSÃO: SETOR DE LICITAÇÕES, SITA À RUA 
J\Ml>I, Nº 356, CENTRO, EM CASSII.ÂNDI/\-MS. 

O EDIT/\L E SEUS /\NEXOS, E>ICOXJR/\tvl-SE DISPONÍVEIS AOS JNTERESSADOS 
GRATUITAMENTE NO STTE hnps://v,,"-w.cassilandia.ms.leg.br/ 

CJ\SSILÂNDf/\-MS, 16 DE SETEMBRO DE 2022 

SETOR DE LTCITJ\ÇÕES 
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EDITAL E SEUS ANEXOS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

EDITAL Nº 003/2022. 

1. PREÂMBULO: 
1.1. ACAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento 
licitatório na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO POR 
LOTE" sob o regime de fornecimento indireto, autorizada no Processo Administrativo nº 
030/2022, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº 
123/06, e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais especificações e 
condições constantes neste ato convocatório, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

1.1.1. O Pregão será realizado pela Pregoeira, IVONETE MOREIRA CAMARGO e 
pela Equipe de Apoio constituída pelos seguintes servidores: MARIA DIVINA DE 
SOUZA e WELLINGTON BEGUELINI DE ASSIS, designados, através do Ato nº 
030/2022 de 18 de maio de 2022. 

1.1.2. A abertura da sessão do Pregão terá início no dia 29 de setembro de 2022, às 
09h00 (nove) horas (MS), na sala de reuniões, situada na Rua Amin, nº 356, Centro, 
na cidade de Cassilândia-MS. 

1.1.3. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatório naquela data, o 
mesmo deverá ocorrer no primeiro dia útil posterior ao fato que ensejou o impedimento 
da realização do Certame Licitatório, no mesmo horário. O horário de expediente da 
Câmara Municipal de Cassilândia é das 7h00 às 13h00 (MS) 

1.1.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Cassilândia-MS. 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto desta licitação é a para a contratação de empresa especializada para a 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE 
OBRA) DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO PI CAPE CAMINHONETE S 1 O, PLACA NRL 
9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225, para esta 
Câmara Municipal, consoante este Edital e seus anexos, quais sejam. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
3.1. Poderão participar deste certame licitatório quaisquer empresas, cujo objetivo social, 
expresso no contrato ou estatuto social, especifique atividade pertinente e compatível com o 
objeto licitado e que satisfaçam as condições exigidas no presente Edital e seus anexos. 
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3.2. Não poderão concorrer nesta licitação, licitantes que se enquadrem nas situações a 
seguir: 

3.2.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

3.2.2.Estejam, sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham 
sido suspensas de participar em licitação, e/ou declaradas inidôneas para licitar ou 
contratar com a Câmara Municipal de Cassilândia-MS. 

3.2.3. O servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante, ou de responsáveis 
pela licitação. 
3.2.4. Que tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou, ainda, empregados com idade inferior a 
16 (dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, e isso 
a partir dos 14 (quatorze) anos; 

3.2.5.Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão. 

3.3. Quanto à participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

3.3.1. Serão consideradas microempresas ou empresa de pequeno porte a sociedade 
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal 
nº 10.406 de 1 O de janeiro de 2002, devidamente registradas no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, na forma 
prevista na Lei Complementar nº 123/06; 

3.3.2. Caso as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), desejarem o 
benefício da Lei Complementar nº 123/06, deverão preencher a informação de ciência 
de habilitação, conforme exposto na "Declaração que atende plenamente aos requisitos 
de habilitação", Anexo III deste Edital, fazendo-se constar, se houver, a restrição da 
documentação exigida, para efeito da comprovação de regularidade fiscal. A omissão 
da apresentação da presente declaração implica na inabilitação da empresa, caso haja 
irregularidade em sua documentação fiscal; 

3.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal apresentado 
pela empreso Licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, a ela fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento cm que a proponente for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, (mediante solicitação escrita da licitante) e a critério 
da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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3.3.4. O prazo para normalização da regularidade fiscal de que trata o subitem anterior, 
não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica e à qualificação técnica e 
econômico-financeira, bem como ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da 
Constituição Federal. 

3.3.5. Não havendo a regularização da documentação fiscal, no prazo previsto no 
subitem 3.3.3, ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 7° da Lei Federal nº 10.520/02 e neste Edital, sendo que a Pregoeira 
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes nos termos do inciso 
XVI do art. 4º da Lei Federal nº I 0.520/02. 

4. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES: 
4.1. Aberta a sessão no local, dia e hora, marcados no preâmbulo deste Edital, o 
representante legal de cada empresa Licitante deverá apresentar para seu respectivo 
credenciamento junto a Pregoeira, os seguintes documentos: 

4.2. Declaração que atende plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do inciso 
VII, do art. 4° da Lei 10.520/2002, conforme Anexo III deste Edital; 

4.3. Instrumento Público de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida da 
Licitante, outorgando ao representante, poderes legais para a prática de todos os atos inerentes 
a este Pregão, especialmente para formular ofertas e lances verbais de preços, 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 Procuração, para atender essa exigência. 

4.3.1.Juntamente ao instrumento de procuração, deverá ser apresentado o contrato ou 
estatuto social vigente da empresa em original ou cópia autenticada. No contrato 
deverá figurar a identificação do sócio administrador ( ou diretor) ou a cláusula de 
administração. O estatuto social deve vir acompanhado da ata de eleição do 
administrador. 

4.3.2.No caso de representação por sócio administrador ou diretor, tal condição deverá 
ser demonstrada mediante a apresentação de documento de identificação oficial, com 
fotografia, acompanhado do respectivo contrato ou estatuto social vigente nos mesmos 
termos da alínea anterior. 

4.3.3. No caso de representação por sócio que não possua poderes de administração, o 
mesmo deverá fazer-se representar por instrumento procuratório, nos termos das 
alíneas anteriores. 

4.4. Em se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a 
comprovação desta condição será efetuada mediante a apresentação de CERTIDÃO 
SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial, ou DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO validada pela Junta Comercial, emitida nos 60 (sessenta) dias, 
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imediatamente anteriores à data prevista para o recebimento dos envelopes contendo "proposta" 
e "documentação"; 

4.4.1.A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão ou 
Declaração da Junta Comercial. 

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

4.6. O não credenciamento de representante legal na Sessão Pública, ou a incorreção dos 
documentos de identificação apresentados não inabilita a licitante, mas inviabilizará a sua 
participação na etapa de lances e a manifestação de intenção de recorrer por parte do 
interessado, bem como de quaisquer atos relativos à presente licitação para os quais seja exigida 
a presença de representante legal da empresa. 

4.7. Será credenciado apenas um representante legal para cada licitante. 

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

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
5.1. O preço com a qual o Licitante concorrerá no certame será o MENOR PREÇO POR 
LOTE. 

5.2. A proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa nos moldes 
do Anexo II do presente Edital, entregue em uma única via datilografada ou impressa por 
processo eletrônico, encadernada, sem folhas soltas e com todas as folhas numeradas, desde a 
primeira até a última, e ainda contendo obrigatoriamente os seguintes elementos: 

5.2.1.A razão social da proponente, endereço completo, nº do CNPJ/MF, telefone e 
fax atualizados, e endereço eletrônico; 

5.2.2. Número do processo administrativo e deste Pregão, ainda a assinatura do 
representante legal do Licitante em todas as vias devidamente identificadas; 

5.2.3. Deverá conter obrigatoriamente a descrição do lote cotado, a quantidade 
ofertada, a marca ou a fabricante, o preço unitário e total e demais dados que o 
Licitante julgar necessário; 

5.2.4.0 preço cotado em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos, com 
02 (duas) casas decimais após a vírgula (0,00), devendo estar inclusos todos os 
impostos, taxas, obrigações sociais, e demais despesas incidentes ou que venham a 
incidir direta ou indiretamente sobre o objeto deste Edital; 
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5.2.5. Prazo de validade das propostas, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da entrega da mesma. No caso do prazo de validade ser omitido na 
proposta ou de prazo inferior àquele estabelecido, a Pregoeira considerará que o 
mesmo será de 60 (sessenta) dias; 

5.2.6. Indicação do banco, da agência e dos respectivos códigos e o número da conta 
corrente para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento, bem como 
o nome, qualificação ( cargo ou função), dados pessoais (nacionalidade, estado civil e 
profissão), número dos documentos pessoais (RG, CPF), endereço completo, do 
responsável pela assinatura do contrato; 

5.3. Oferta firme e precisa, sem alternativa de descontos ou qualquer outra condição que 
induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

5.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos no preço, não assistindo à licitante, 
o direito de pleitear qualquer acréscimo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer pretexto. 

5.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 
implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da 
estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

5.6. O ENVELOPE Nº 01 deverá ser opaco, lacrado e rubricado no fecho, contendo em suas 
partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº O 1 - PROPOSTA DE PREÇOS 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO: 
6.1. Será aberta a sessão pública pela Pregoeira Oficial e realizada de acordo com as 
disposições contidas mencionada no preâmbulo deste Edital, em conformidade com as 
condições nele estabelecidas, bem como de seus anexos, no local e horário já determinado. 

6.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos 
proponentes, pedidos de desistência, retificação de preços ou de quaisquer outras condições 
oferecidas, ressalvados apenas aqueles destinados a sanar evidente erro material. 

6.3. A Pregoeira receberá o credenciamento dos interessados, a declaração de cumprimento 
dos requisitos da proposta de preços e de habilitação e os envelopes com as propostas de preços 
e da documentação de habilitação. 
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6.4. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que ao final será assinada pela Pregoeira e pelos proponentes. 

6.5. Ocorrendo a suspensão da sessão, será 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, até 
a resolução do ocorrido, oportunidade cm que serão oficiadas às mesmas a data para 
prosseguimento do certame. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
7.1. Encerrada a fase de credenciamento, a Pregoeira passará para a abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, verificando a conformidade das mesmas com as exigências 
estabelecidas neste Edital, e posterior rubrica, sendo desclassificadas as propostas que: 

7.1.1. Que não atenderem às exigências essenciais deste Edital 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 cotações contendo valores excessivos, simbólicos, de valor 
zero ou inexequíveis, na forma da legislação em vigor, ou ainda, que ofereçam preços 
ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes; 

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

7.1.4. Lidos os preços das propostas válidas, a Pregoeira relacionará todas as propostas 
em ordem crescente. Em seguida, classificará a de menor preço e as com valores de 
até 10% superiores àquela. 

7.1.5.Na impossibilidade de classificação de, no mínimo, 3 (três) propostas para a 
etapa de apresentação de lances verbais, a Pregoeira analisará as subsequentes até 
alcançar o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços propostos. 

7.1.6.No caso de igualdade de preços entre duas ou mais propostas escritas, no mesmo 
item a Pregoeira efetuará sorteio na própria sessão pública, para selecionar aquela que 
apresentará 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 será desclassificada. 

7.2. Quando todas as propostas das licitantes forem desclassificadas, a Pregoeira poderá 
fixar para a (s) licitante (s) o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas 
escoimadas das causas referidas no §3° do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 
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8. DA ETAPA DE LANCES: 
8.1. As licitantes cujas propostas forem classificadas serão convocadas, individualmente, 
para a apresentação 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 será permitido o uso de celulares para a 
consulta de descontos. Quando convocado pela Pregoeira, o Licitante que desejar 
efetuar ligações, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o 
mesmo perderá o direito ao lance e será excluído 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 consideração para efeito de 
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o 
direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

8.1.4.A desistência da apresentação de lance verbal, quando convocado pela 
Pregoeira, importará na perda do direito de apresentar novos lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado pelo licitante. 

8.1.5. Não havendo mais interessadas em apresentar lances verbais, será encerrada a 
etapa competitiva. Nessa hipótese, ou caso não se realizem lances verbais, ou, ainda, 
se a empresa vencedora for inabilitada, a Pregoeira poderá negociar diretamente com 
a proponente da melhor proposta, na busca de valor adequado ao interesse da 
Administração. 

8.1.6.A Pregoeira examinará a aceitabilidade da melhor proposta quanto ao objeto, ao 
valor e às condições definidas neste Edital e seus anexos. 

8.1. 7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 
editalícias, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, 
negociando-a (s) até a obtenção de um preço aceitável, equivalente ao primeiro 
colocado ou ao preço de referência, sendo declarado vencedor a adjudicação do objeto 
para o qual apresentou proposta. 

8.1.8.Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira 
avaliará as condições de habilitação da licitante. 

8.1.9. Será declarada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO e 
atender às exigências fixadas neste Edital. 

9. DA PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
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9.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação de 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte, desde que a melhor oferta válida não tenha 
sido apresentada, também, por uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

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

9.2.1. Classificação das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se enquadrem na situação prevista no subitem 9.2; 

9.2.2. Convocação 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 após o encerramento dos lances, apresente uma última oferta, 
obrigatoriamente inferior à da primeira colocada, para o desempate, situação em que 
o objeto será adjudicado em seu favor; 

9.2.3. Não sendo apresentada proposta pela microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na situação do subitem 9.2.2, ou não ocorrendo a regularização fiscal, ou ainda, 
não ocorrendo a contratação, serão convocadas, na ordem e no mesmo prazo, as 
propostas remanescentes, classificadas na forma do subi tem 9 .2.1, para o exercício do 
mesmo direito; 

9.2.4.No caso de propostas iguais apresentadas por microempresas ou empresas de 
pequeno porte, no intervalo previsto no subi tem 9 .1, será realizado sorteio para 
selecionar aquela que apresentará primeiro novo lance. 

9.2.5. Caso não ocorra a contratação ou a situação prevista no subi tem 9.2 e suas 
alíneas, o objeto será adjudicado cm favor da proposta originalmente classificada cm 
primeiro lugar. 

10. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 
10.1. Para fins de habilitação no processo licitatório, as licitantes deverão apresentar no 
Envelope nº 2, a documentação relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Trabalhista e Qualificação Econômico-Financeira, as quais deverão 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 documentação de habilitação exigida para este processo licitatório 
poderá ser apresentada em original, ou cópia legível devidamente autenticada por 
cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão da 
imprensa oficial, ou ainda por cópia impressa a partir do sítio oficial do órgão emissor, 
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sendo que, somente serão considerados válidos aqueles que estejam em plena validade. 
Documentos em fac-símile não serão aceitos. 

10.1.2. Os documentos emitidos a partir do sítio oficial do órgão emissor e suas 
cópias reprográficas, dispensam a necessidade de autenticações, e terá sua aceitação, 
condicionada a verificação de sua autenticidade mediante acesso ao site do Órgão que 
o expedir. 

10.1.3. Em caso de autenticação de documentos por servidor municipal da 
Câmara Municipal, as licitantes deverão apresentar as cópias com os documentos 
originais, preferencialmente até o último dia útil que anteceder à abertura dos 
envelopes, no horário das 07h00 às 13h00 (MS), junto a Comissão de Licitações, com 
o objetivo de não causar tumulto no momento da reunião. No entanto a empresa que 
não puder comparecer até a data marcada, poderá fazê-la antes do início da sessão, 
sem que isso se constitua motivo para inabilitação, desde que apresente os originais 
para conferencia e autenticação; 

10.1.4. Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles 
previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 
(sessenta) dias. 

10.1.5. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, 
deverá pertencer à empresa que efetivamente fornecerá o objeto, ou seja, o número de 
inscrição no CNP J/MF deverá ser o mesmo em todos os documentos, exceto se, 
comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições (INSS e FGTS) 
e/ou balanço é centralizado. 

10.2. A comprovação da HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá na apresentação dos 
seguintes documentos: 

10.2.1. No caso de empresano individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectivasede; 

10.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 
2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www. portaldoemprecndedor. gov. br; 

10.2.3. No caso de sociedade empresana 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 
comprobatório de seus administradores; 

10.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada da p~ indicação dos 
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seus administradores; 

10.2.5. Os documentos relacionados nos subitens anteriores não precisarão 
constar do Envelope "Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para 
o credenciamento neste Pregão. 

10.3. A comprovação da REGULARIDADE FISCAL consistirá na apresentação dos 
seguintes documentos: 

10.3.1. Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNP J/MF) em plena validade; 

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

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

-- 

10.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou positiva com efeitos de negativa 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1. 7 51, de 
02/10/2014, do Secretário 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 
Serviço (FGTS), mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

10.3.6. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

10.4. A documentação relativa à REGULARIDADE TRABALHISTA consistirá na 
apresentação da prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positiva com 
efeitos de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 ° de maio de 1943; 
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10.5. A comprovação da QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirá na 
apresentação da Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, expedida pelo distribuidor da sede 
do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, 
na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação. 
10.6. Declaração expressa da licitante, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição da República Federativa do Brasil, assinada pelo representante legal da empresa, 
nos moldes do Anexo VII deste Edital; 

10.7. O Envelope nº 02, contendo todos os documentos exigidos nos subitens anteriores, 
deverá ser endereçado da seguinte forma: 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 
(razão social e endereço da empresa se o envelope não for timbrado) 

10.8. Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação ficarão à disposição das 
licitantes no Departamento de Licitações, e somente serão retirados após 02 (dois) dias úteis, a 
contar do recebimento da Nota de Empenho ou assinatura do contrato pelo Licitante vencedor. 
Após, 60 (sessenta) dias, caso não retirados, a Pregoeira procederá à sua destruição. 

11. DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO: 
11.1. Encerrada a fase de lance (s), a Pregoeira procederá à abertura dos invólucros contendo 
os documentos de habilitação da (s) licitantes que apresentou (aram) a (s) melhor (es) propostas 
de preços ou lances verbais, verificando a sua habilitação ou inabilitação. 

11.2. Constatado o atendimento das exigências editalícias, o Licitante será declarada 
vencedora para o item, caso não haja interposição de recursos; 

11.3. Caso o Licitante classificada em 1 º (primeiro) lugar seja inabilitada a Pregoeira 
examinará a habilitação das licitantes com as ofertas subsequentes e a qualificação destas, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda os requisitos deste Edital; 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 
12.1. Inexistindo manifestação recursai, a Pregoeira, adjudicará pelo MENOR PREÇO, a(s) 
licitante(s) vencedora(s), com a posterior homologação do resultado pelo Vereador Presidente, 
após o recebimento do processo concluído pela Pregoeira. 

12.2. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o Vereador Presidente, adjudicará 
e homologará o procedimento licitatório o Licitante vencedor. 

12.4. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar para a (s) licitante 
(s) o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação escoimadas das 
causas referidas no §3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 
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13. DA CONTRATAÇÃO: 
13.1. Será firmado CONTRATO com o Licitante vencedor com base nos dispositivos da Lei 
nº 8.666/93. 

13.2. O prazo para assinatura do CONTRA TO será de até 05 (cinco) dias úteis, após regular 
convocação da Administração. 

13.3. Na hipótese do Licitante vencedor não assinar o CONTRA TO no prazo mencionado no 
item anterior, a Administração convocará as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4°, inciso XXIII, combinado com 
o inciso XVI e XVII, da Lei nº 10.520/02. 

13.4. O CONTRA TO a ser firmado terá vigência estimada de até 31/12/2022, 
independentemente do prazo de garantia, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 
partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação 
pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação 
em vigor, conforme Lei federal nº 8.666/93, com alterações posteriores. 

13.5. As responsabilidades, bem como as demais condições constam do instrumento 
contratual e a ser celebrado com o Licitante vencedor, conforme minuta do contrato (Anexo 
VI). 

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

15. DAS DESPESAS: 
15.1. As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Edital, correrão à conta do 
Programa de Trabalho do Orçamento da Câmara Municipal: 

OI - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
O 1.01.31 - Ação Legislativa. 
O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
3.3.90.30 - Material de Consumo 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

15.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

16. DO PAGAMENTO: 
16.1. O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados do recebimento definitivo, após a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica para 
conferência e ateste. 

16.2. Demais condições constam na Minuta do Contrato (Anexo VI) deste Edital. 
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17. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR: 
17.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado da nota de empenho poderá 
ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o disposto 
no art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei Federal nº 8.666/93. 

17.2. A CONTRATADA fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 

17.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

18. DAS PENALIDADES: 
18.1. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio 
por cento) sobre o valor do valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão até o limite de 10% ( dez por cento) do 
valor empenhado. 

18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades 
nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93: 

18.2.1. 

18.2.2. 

Advertência; 

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

18.2.3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos, 

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

18.3. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da 
pena. 

18.4. O Licitante vencedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 
a proposta, falhar ou fraudar na execução do CONTRA TO, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com esta Administração Pública e, 
será descredenciado do Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 05 
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(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no CONTRA TO e das demais 
cominações legais. 

19. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO: 
19.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, a interessada (qualquer pessoa 
física ou jurídica) que não o fizer até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a data fixada para 
abertura da sessão de processamento deste PREGÃO, ou aquele Licitante que tenha aceitado 
suas condições sem objeção, venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso administrativo. 

19.1.1. A impugnação ao Edital deverá ser dirigida a Pregoeira, a qual caberá, 
com auxílio do setor solicitante, a análise e decisão de qualquer ato impugnativo, 
devendo pronunciá-la no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 

19.1.2. Acolhida petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a impugnação não 
afetar a formulação das propostas; 

19.1.3. A ausência de decisão administrativa definitiva pertinente à impugnação 
antes da data fixada para a realização deste Pregão, confere ao licitante a sua 
participação no procedimento licitatório até a ocorrência desse evento. 

19.2. Ao final da sessão, depois de declarada o Licitante vencedor, qualquer Proponente 
poderá manifestar imediata e motivadamcnte a intenção de recorrer, quando, então, será 
concedido o prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões recursais escritas, 
ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

19.2.1. Não será admitido, nem concedido prazo para recurso sobre assuntos 
meramente protelatórios ou já decididos em impugnação ao Instrumento 
Convocatório. 

19.2.2. Acolhidas as razões recursais pela Pregoeira, este retomará a sessão do 
Pregão para a reformulação do ato combatido e daqueles subsequentes. 

19.2.3. Se das razões recursais não resultar retratação da decisão, a Pregoeira 
encaminhará o recurso devidamente informado ao Vereador Presidente, que proferirá 
decisão final e adjudicará o objeto do certame o Licitante vencedor. 

19.2.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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19.2.5. A falta de manifestação imediata e motivada da Proponente importará na 
decadência do direito de recurso e a adjudicação da licitação pela Pregoeira o Licitante 
vencedor. 

19.3. A impugnação ou o recurso deverão ser encaminhados para o Departamento de 
Licitações, instalado na Rua Amin José, nº 356, Centro, Cassilândia-MS, ou pelo Fax (67) 3596- 
1331, ou pelo e-mail: licitacao.cmcassilandia@gmail.com, devendo observar os seguintes 
requisitos: 

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

19.3.2. Ser datilografada ou impressa por qualquer processo eletrônico e 
devidamente fundamentada; 

19.3.3. Serem assinadas por representante legal da impugnante ou por 
procurador devidamente habilitado, acompanhados de cópia autenticada do Contrato 
Social, e no caso de procurador, também do Instrumento de Procuração devidamente 
autenticado. 

19.4. Os autos deste processo administrativo ficarão com vista franqueada as interessadas no 
Departamento de Licitações, no horário compreendido das 07h00 às 13h00 nos dias úteis 
(horário de Mato Grosso do Sul), conforme endereço constante no preâmbulo deste Edital. 

20. DAS ATRIBUIÇÕES DA PREGOEIRA: 
20.1. São atribuições da Pregoeira podendo: 

20.1.1. Visando a maior competividade, dar tolerância para o recebimento do 
credenciamento, da declaração e dos envelopes de Proposta de Preços e de Habilitação, 
nunca superior a 15 (quinze) minutos a partir da hora marcada de início da sessão, 
sendo as demais licitantes retardatárias, limitadas apenas à participação como 
ouvintes. 

20.1.2. A tolerância acima não impede o início do credenciamento junto às 
licitantes presentes; 

20.1.3. Será considerada encerrada a tolerância acima, com o término 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 preços e de documentação 
apresentados esteja incompleta ou com algum erro de transcrição, ou ainda, a inversão 
dos conteúdos dos mesmos, poderá considerar como erro formal, desde que a 
incorreção apontada não cause dúvida ou não atrapalhe o andamento do processo; 
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20.1.5. Desconsiderar item (s) que por qualquer motivo (inclusive por pedido da 
Requisitante) tiver (em) que ser (em) retirado (s), mantendo a licitação em relação aos 
demais itens; 

20.1.6. Desconsiderar erros meramente formais, desde que não resultem na 
necessidade de acostamento de novo (s) documento (s), tanto na fase de análise das 
propostas de preços, como na de habilitação; 

20.1.7. Solicitar ao representante legal do interessado a complementação das 
informações, quanto ao telefone ou fax, dados bancários, assinaturas, datas, rubricas, 
dados do representante legal ou quanto à marca e/ou modelo (quanto pertinentes), nos 
casos em que não tenham sido informados em sua proposta de preços; 

20.1.8. Corrigir automaticamente qualquer erro de soma e/ou multiplicação que 
for detectado na apresentação da proposta de preços, assim como na falta do CNPJ 
e/ou endereço completo da licitante, preenchendo os dados através dos documentos 
apresentados dentro do respectivo envelope; 

20.1.9. Estabelecer o número máximo de rodadas de lances, fixar o tempo 
máximo para os lances verbais, devendo avisar às licitantes quando decidir pela última 
rodada de lances, que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo 
máximo anteriormente estipulado; 

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

20.1.11. Durante a etapa de lances verbais, monitorar os preços ofertados, de 
modo a desclassificar propostas inexequíveis ou com preços excessivos, ou ainda, 
negociar diretamente com a licitante, para que seja obtido preço melhor; 

20.1.12. Suspender a reunião quando julgar necessário; 

20.1.13. Transferir a data de abertura dos envelopes Documentação e Proposta, 
por conveniência da Administração Municipal. 

20.1.14. Atuar dentro das outras atribuições permitidas pela legislação vigente; 

20.1.15. Praticar todos os demais atos inerentes, previstos nos dispositivos legais 
aplicáveis à espécie; 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
21.1. O Vereador Presidente poderá revogar o presente Pregão por interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
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justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

21.2. Nas hipóteses tratadas no subitem anterior serão assegurados aos interessados o 
contraditório e a ampla defesa. 

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

21.4. A Pregoeira resolverá os casos omissos com base na legislação vigente. 

21.5. As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após homologação 
pelo Vereador Presidente. 

21.6. As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação de suas propostas, não 
cabendo responsabilidade por tais custos a outrem, quaisquer que sejam os procedimentos 
seguidos nesta licitação ou os seus resultados. 

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

21.8. Os itens e subitens das disposições da minuta do contrato (Anexo VI), poderão ser 
ordenados de forma diferente, sem que isto importe em alteração das referidas disposições, bem 
como poderão ser corrigidos eventuais erros materiais, remissivos, desde que isto não implique 
em qualquer mudança do regime jurídico do CONTRA TO, tal como estabelecido neste Edital. 

21.9. De igual modo poderão ser incluídas cláusulas adicionais no CONTRA TO, além das 
previstas na minuta do contrato (Anexo VI) deste Edital, desde que tais cláusulas não importem 
em alteração do regime jurídico do CONTRATO. 

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

21.11. A participação nesta licitação será considerada como evidência de que o Licitante 
examinou completamente este Edital e aceitou integralmente suas normas, e que obteve da 
Administração, através da Pregoeira, as informações que solicitou. 

21.12. As dúvidas concernentes a este Edital deverão ser protocolizadas na Câmara Municipal 
de Cassilândia-MS, no endereço preambular endereçada a Pregoeira, em sua via original, 
devidamente assinada por quem tenha poderes para tal, respeitados os prazos, formas e 
condições em qualquer caso, ficando consignado que qualquer outra espécie de protocolo, por 
qualquer outro meio não será recebido. 
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22. DOFORO: 
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cassilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, para 
dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

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

ANEXOI 
ANEXO II 
ANEXOIII 
ANEXO IV 
ANEXO V 

ANEXO VI 
ANEXO 
VII 

-TERMO DE REFERÊNCIA- , 
- MODELO PROPOSTA DE PREÇOS; 
- DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 
-MODELO DA DECLARAÇÃO PARTICULAR; 
- DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA 
CF/88; 
- MINUTA DO CONTRA TO; 
- DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA E- 
CJUR 

Cassilândia, 16 de setembro de 2022 

O JOSÉ DA SILVA 
SIDENTE 

VEREADOR 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada para a EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERJAL E MÃO 
DE OBRA) DO MOTOR DO VEÍCULO TIPO PICAPE 
CAMINHONETE S10, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE 
FABRICAÇÃO 2018, PATRJMÔNIO Nº 225, para esta Câmara 
Municipal, nos termos da Lei nº 10.520/02. 

2. DA 
JUSTIFICATIVA 
DA 
CONTRATAÇÃO: 

2.1. A Câmara Municipal necessita realizar a manutenção de seu 
veículo pertencente à sua frota, o qual é utilizado diariamente nos serviços 
inerentes às suas atividades, sendo fundamental na prestação de serviços 
prestados a população. 

2.2. Será realizada EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 
REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO 
MOTOR DO VEÍCULO TIPO PI CAPE CAMINHONETE S 1 O, PLACA 
NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRJCAÇÃO 2018, 
PATRIMÔNIO Nº 225. Ocorre que no uso diário e intenso desse veículo, 
levando em consideração a idade e o tempo de uso, fizeram com que 
sofressem avarias no motor. Esta avaria impede totalmente o seu 
funcionamento, dessa forma necessitando de manutenção reparadora 
completa, com fornecimento de material e mão de obra, para recolocar e 
mantê-la cm perfeitas condições de uso, com o máximo de eficiência e 
segurança para o transporte de vereadores e funcionários deste Legislativo 
Municipal. 

2.3. Este legislativo mantém a política de recuperar seus veículos com 
o objetivo maior de atender os programas de governo e as necessidades da 
população. Levando-se em consideração a utilidade do veículo em questão 
e não possuirmos equipamentos necessários e material humano 
especializado para a realização da manutenção requerida, torna-se 
indispensável à contratação desta prestação de serviços com terceiros. 

2.4. A contratação objetiva atender as necessidades operacionais dos 
serviços públicos, bem como a segurança dos vereadores e servidores que 
utilizam o mesmo como meio de transporte. 

2.5. Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da 
contratação descrita, sendo o veículo ferramenta indispensável para a 
execução das tarefas diárias deste Legislativo Municipal. 

3. 
ESPECIFICAÇÕES 

DOS ITENS: 

LOTE 1 - VEÍCULO CAMINHONETE SlO - PLACA NRL 9H69 

QTDADE I ITENS I FA::~~TE I UND 
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OI VALVULA TERMOSTATICA 1 PECAS ORIGINAIS UND 
OI VÁLVULA TERMOSTÁTICA 11 PEÇAS ORIGINAIS UNO 
OI RETENTOR DE COMANDO PECAS ORIGINAIS UND 
OI FILTRO DE ÓLEO PECAS ORJGINAIS UND 
05 ÓLEO 5W30 PEÇAS ORIGINAIS UNO 
OI JOGO DE VELA COM 4 UNO PECAS ORIGINAIS UND 
OI ADITIVO DE RADIADOR PECAS ORIGINAIS UND 
02 COLA DE SILICONE PECAS ORIGINAIS UNO 
OI KIT RETIFICAÇÃO PEÇAS ORIGINAIS UNO 
10 ABRAÇADEIRA 5X39 PEÇAS ORIGINAIS UNO 
02 ABRAÇADEIRA 25X38 PEÇAS ORIGINAIS UND 
02 ABRAÇADEIRA 38X5 I PEÇAS ORIGINAIS UND 
02 ABRAÇADEIRA 51 X64 PEÇAS ORIGINAIS UND 
02 ABRAÇADEIRA 22X32 PEÇAS ORIGINAIS UND 
01 BOMBA D'ÁGUA PEÇAS ORIGINAIS UND 
OI CORREIA DO ALTERNADOR PEÇA ORIGINAL UNO 
OI SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO SERVIÇO 

4.1. As despesas das aquisições correrão à custa da seguinte dotação 
orçamentária: 

4. O 1 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
CLASSIFICAÇÃO O 1.01.31 - Ação Legislativa. 

ORÇAMENTÁRIA: O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio 
Legislativo. 
3.3.90.30- Material de Consumo 
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

5. ADJUDICAÇÃO: 5.1. Adjudicação MENOR PREÇO POR LOTE. 

6.1. O serviço completo deverá ser entregue na Câmara Municipal, 
conforme designação da mesma, mediante emissão de solicitação. 

6.1.1. A CONTRATANTE efetuará o pedido dos serviços e a 

6. DO LOCAL E CONTRATADA deverá desmontar, higienizar, identificar as 

CONDIÇÕES DE peças danificadas, trocar peças por originais, montar, instalar no 

ENTREGA, veículo e testar, deixando-o em perfeitas condições de uso. 

ACEITE E 6.1.2.Os deverão prestados oficina da RECEBIMENTO E serviços ser na 

GARANTIA: CONTRATADA. A prestadora dos serviços receberá o veículo 
encaminhado pela CONTRATANTE, e deverá dar início na 
execução dos serviços no quantitativo solicitado e no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento do veículo e 
da ordem de serviço; 
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-- 

6.1.3. Os serviços deverão ser realizados no prazo 
máximo de 1 O ( dez) dias úteis após o recebimento do veículo 
pela CONTRATADA. 

6.1.4. Os materiais (pecas de reposição) deverão ser 
novos, genuínos ou originais de fábrica do veículo, não sendo 
aceito os que não apresentarem tal característica; 

6.1.5. A CONTRATADA será responsável pela garantia 
dos serviços no prazo de 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) 
quilômetros, bem como garantia de 06 (seis) meses contra 
vícios e defeitos de fabricação das peças substituídas. 

6.1.5.1. Após a devolução do veículo, se houver a 
necessidade de atendimento técnico nos serviços 
prestados, deverão ser realizados nos locais onde se 
encontra o veículo. Quando da solicitação de 
atendimento no local ( chamado técnico), a empresa 
fornecedora terá que realizar o atendimento cm no 
máximo 02 (duas) horas úteis. Se necessário for a 
realização do atendimento em prazos diferentes, 
somente será concedido após análise dos motivos 
apresentados pela fornecedora, podendo ou não ser 
aprovado. 

6.1.6. Quaisquer despesas inerentes à entrega do objeto no local 
indicado são de responsabilidade e custeamento da 
CONTRATADA; 

6.1.7. Para o bom andamento dos serviços, objeto desta 
licitação, a CONTRATADA deverá manter durante a vigência 
do contrato, peças e equipamentos suficientes para atender a 
demanda do Município, bem como técnicos/mecânicos 
devidamente treinados que possam orientar c atender as 
solicitações no prazo estipulado. 

6.1.8. A CONTRATANTE manterá um servidor 
designado para fiscalização dos serviços objeto deste Edital, o 
qual deverá comunicar a Administração caso estejam ocorrendo 
desídia na prestação dos serviços licitados. 

6.2. A CONTRATADA deverá entregar os produtos e serviços de 
acordo com as necessidades da administração pública, conforme 
condições estabelecidas neste Estudo. 
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6.2.1. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá 
a qualidade dos serviços e peças obrigando-se a repor aquele 
que apresentar defeito ou for entregue em desacordo com o 
apresentado na proposta. 

6.3. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar as suas expensas, o 
serviço ou a peça que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento 
não importará sua aceitação. 

6.4. Os produtos e serviços estarão sujeitos à verificação, pela 
unidade requisitante, da compatibilidade com as especificações do Edital 
e de seus Anexos, principalmente neste Estudo, no que se refere à 
quantidade e qualidade. 

6.5. Para efeitos deste termo, entende-se: 

6.5.1.PEÇA e ACESSÓRIO GENUÍNO: Material novo e de 
primeiro uso, produzido e/ou pelo fabricante/montadora do 
veículo, tem garantia e qualidade assegurada pelo mesmo. 

6.5.2.PEÇA e ACESSÓRIO ORIGINAL: Material novo, de 
primeiro uso, não sendo reciclado, recondicionado ou 
remanufaturado, produzido por qualquer fabricante, adquirida 
de fornecedores alternativos e também pelas montadoras do 
veículo, possui garantia assegurada pelos mesmos e qualidade 
de acordo com as normas Técnicas Brasileiras (ABNT). 

6.6. A CONTRATADA dos serviços fornecerá todas as peças e 
materiais necessários e suficientes ao perfeito funcionamento do veículo 
encaminhado a manutenção, sendo todas novas e de primeiro uso, não 
sendo aceitas, sob qualquer hipótese, peças recicladas, recondicionadas 
ou remanufaturadas. 

6.7. Os serviços de manutenção reparadora constarão de mão-de-obra 
referente à execução de reparos completo no motor, contemplando: 
desmontar, limpar/higienizar, identificar peças danificadas, retificar, 
trocar peças, montar, instalar no veículo e realizar os testes necessários 
deixando o veículo apto para o uso. Todos os serviços devem obedecer 
todas as normas relativas como prescreve a ABNT. 

6.8. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se 
subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa 
do Consumidor. 
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7. DOS DIREITOS 
7.1. Os direitos e obrigações das partes constam nas Cláusulas Sexta E OBRIGAÇÕES 

DAS PARTES: e Sétima da Minuta do Contrato (Anexo VI). 

8. DAS 8.1. As condições de pagamento estão dispostas na Cláusula Décima CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: da Minuta do Contrata (Anexo VI). 

9. DAS 9.1. As penalidades e multas constam na Cláusula Décima Segunda PENALIDADES E 
DAS MULTAS: da Minuta do Contrato (Anexo VI). 

10. DA 10.1. Será exercida por servidor designado por Portaria para o 
FISCALIZAÇÃO: acompanhamento e a fiscalização do CONTRATO. 

1 LOCAL E DATA: 1 Cassilândia-MS, 16 de setembro de 2022. 

NOME E 
ASSINATURA DO 
RESPONSÁVEL 
PELA 
ELABORAÇÃO. 

ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA CPL 

NOME 
ASSINATURA 
ORDENADOR 
DESPESA. 

Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do 
mesmo constam os elementos capazes de propiciar a avaliação do 

E custo/benefício, para aten er às necessidades desta Câmara Municipal. 
DO 
DE 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do Licitante e apresentado no 
envelope proposta de preços). 

MODALIDAD TIPO: 
PROPOSTA E PREGÃONº PROCESSONº MENOR 
DE PREÇOS PREGÃO 003/2022. 030/2022 PREÇO POR 

PRESENCIAL LOTE. 

PROPONENTE: 
CNPJ/MF Nº: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE Nº: j FAXNº: i E-MAIL: 

LOTE 1 - VEÍCULO -PLACA 1 

QTD ESPECIFICAÇÃO MARCA- UNID. VALOR(R$) 
DOS ITENS FABRICANTE UNITÁRIO TOTAL 

OI VÁLVULA 
PEÇAS ORIGINAIS UND TERMOSTÁTICA I 

OI VALVULA 
PEÇAS ORIGINAIS UND TERMOSTÁTICA li 

OI RETENTOR DE COMANDO PECAS ORIGINAIS UND 
OI FILTRO DE ÓLEO PECAS ORIGINAIS UND 
05 ÓLEOSWJO PECAS ORIGINAIS UND 
OI JOGO DE VELA COM 4 PEÇAS ORIGINAIS UND UND 
OI ADITIVO DE RADIADOR PECAS ORIGINAIS UNO 
02 COLA DE SILICONE PECAS ORIGINAIS UNO 
OI KIT RETIFICACÃO PECAS ORIGINAIS UND 
10 ABRAC:ADEIRA SX39 PECAS ORIGINAIS UNO 
02 ABRACADEIRA 25X38 PECAS ORIGINAIS UNO 
02 ABRACADEIRA 38X5 l PECAS ORIGINAIS UNO 
02 ABRACJ\OEIRA 5IX64 PECAS ORIGINAIS UNO 
02 ABRACADEIRA 22X32 PECAS ORIGINAIS UNO 
01 BOMBA D' ÁGUA PECAS ORIGINAIS UNO 
OI CORREIA DO PEÇAS ORIGIANAIS UNO ALTERNADOR 

OI SERVIÇO MECÂNICO SERVIÇO COMPLETO 

1. O preço ofertado têm como referência o mês de setembro de 2022, para pagamento de 
acordo com as condições fixadas no EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, 
mantendo-se os preços fixos e irreajustáveis. 

2. No preço ofertado estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, tais como: 
insumos, materiais, aparelhos, mão de obra necessária à boa execução dos serviços, taxas, 
seguros, impostos e demais tributos legais não especificados no EDITAL, porém oriundos do 
serviço. 
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3. O Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos 
envelopes "PROPOSTA". 

DADOS BANCÁRIOS: 
Conta Corrente nº XXXX, da Agência nº XXXX, do Banco XXXX nº XXXX, de titularidade 
da CONTRATADA. 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome, 
Qualificação ( cargo ou função), 
Dados pessoais (nacionalidade, estado civil e profissão), 
Número dos documentos pessoais (RG, CPF), 
Endereço completo. 

Local, data, razão social, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do Licitante e apresentada junto 
ao credenciamento, fora dos envelopes de propostas e documentação). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

<NOME DA EMPRESA>, CNPJ/MF Nº <00000>, DECLARA, sob as penas da 

Lei e cm cumprimento ao disposto no art. 4°, inciso VII da Lei nº 10.520/02, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da licitação por PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2022. 

Local, data, razão social da licitante, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito em papel timbrado do licitante e com firma 
reconhecida e apresentada fora dos envelopes de propostas e documentação no momento do 
credenciamento). 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

PROCURAÇÃO PARTICULAR 

OUTORGANTE: (nome, endereço, razão social, etc.) 

OUTORGADO: (nome e qualificação do representante) 

OBJETO: 

PODERES: 

Representar a OUTORGANTE perante a CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASSILÂNDIA-MS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 

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

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

registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, desistir de 

recursos, e praticar todos os demais atos inerentes a Sessão Pública do 

certame. 

Local, data, razão social da licitante, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 

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

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

Declaro que não há 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 condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 

Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 8.666, de 21 de Junho 

de 1.993, sob a nova redação da Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1.999. 

Local, data, razão social da licitante, nome do representante legal e assinatura. 
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ANEXO VI-MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº 019/2022. 

"CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 
REPARADORA, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - ESTADO 
DE MA TO GROSSO DO SUL, E A EMPRESA, 
<NOME>". 

Pela presente CONTRATAÇÃO PÚBLICA que entre si fazem de um lado a, CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de 
Direito Público, devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 03.334.191/0001-26, com sede 
administrativa localizada na Rua Amin José, 356, Centro, nesta cidade e município de 
Cassilândia-MS, neste ato representada pelo seu Vereador Presidente, o Senhor, DIVINO 
JOSÉ DA SILVA , brasileiro, casado, agente político municipal, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 0007.668.19 SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o nº 583.415.791-20, 
residente e domiciliado na Rua Francelino Tomaz Moreira, nº 315, Jardim Minas Gerais, nesta 
cidade de Cassilândia-MS, aqui denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro 
lado, a empresa, XXX, Pessoa Jurídica de Direito Interno Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº XXX, estabelecida na Rua XXX, nº XXX, bairro, na cidade de XXX-XX, representada neste 
ato, pelo SENHORA, XXX, nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado na 
Rua XXX, na cidade de XXX-XX, portador da Cédula de Identidade RG nº XXX/SSP/XX, e 
inscrito no CPF/MF sob o nº XXX, doravante denominado CONTRATADO, ajustam o 
presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRA TO é :firmado em decorrência da 
homologação do Vereador Presidente da Câmara Municipal, exarada em despacho constante 
no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2022, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, e a Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993, com nova redação dada pela Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho de 
1994. 

))A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aplica-se a este instrumento contratual, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações e atualizações da Lei Federal 
nº 8.883 de 08 de junho de 1994, em especial para dirimir os casos omissos e a integral execução 
do presente CONTRATO. Relativamente ao disposto no presente CONTRATO, aplicam-se 
subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - no OBJETO: 
1.1. O objeto do presente Instrumento Contratual é a EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 
REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO MOTOR DO 
VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE SlO, placa NRL 9H69, ano 2017 e modelo de 
fabricação 2018, patrimônio nº 225, para esta Câmara Municipal. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS: 
2.1. São partes integrantes deste CONTRA TO, os documentos a seguir discriminados, cujo 
inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 
transcrição ou anexação: 

2.2. Ato Convocatório -EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 e seus ANEXOS, 
bem como a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA e demais 
elementos integrantes do Procedimento Administrativo. 

2.3. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 
complemento a este Termo Contratual, definirem a sua extensão, e desta forma, regerem a 
execução adequada do CONTRATO ora celebrado. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
3.1. O regime de execução é o indireto por preço unitário de menor preço. 

CLÁUSULA QUARTA- DA FISCALIZAÇÃO: 
4.1. A fiscalização será exercida por servidor designado por Portaria para o acompanhamento 
e a fiscalização do CONTRA TO bem como pelo fornecimento. 

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

4.3. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto do CONTRA TO. 

4.4. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades, 
ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas para a execução 
do objeto do CONTRATO. 

4.5. A CONTRAI ADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e 
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA, ACEITE E 
RECEBIMENTO E GARANTIA: 
5.1. Os serviços deverão ser entregues na Câmara Municipal, conforme designação da 
mesma, mediante emissão de solicitação. 

5.1.1. A CONTRATANTE efetuará o pedido dos serviços e a CONTRATADA deverá 
desmontar, higienizar, identificar as peças danificadas, trocar peças, montar, instalar 
no veículo e testar, deixando-o em perfeitas condições de uso. 
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5.1.2.0s serviços deverão ser prestados na oficina da CONTRATADA. A prestadora 
dos serviços receberá o veículo encaminhado pela CONTRATANTE, e deverá dar 
início na execução dos serviços no quantitativo solicitado e no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis após o recebimento do veículo e da ordem de serviço; 

5.1.3. Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 1 O ( dez) dias 
úteis após o recebimento do veículo pela CONTRATADA. 

5.1.4. Os materiais (peças de reposição) deverão ser novos, genuínos ou 
originais de fábrica do veículo, não sendo aceito os que não apresentarem tal 
característica; 

5.1.5. A CONTRATADA será responsável pela garantia dos serviços no prazo 
de 06 (seis) meses ou 10.000 (dez mil) quilômetros, bem como garantia de 06 (seis) 
meses contra vícios e defeitos de fabricação das peças substituídas. 

5.1.5.1. Após a devolução do veículo, se houver a necessidade de 
atendimento técnico nos serviços prestados, deverão ser realizados nos locais 
onde se encontra o veículo. Quando da solicitação de atendimento no local 
( chamado técnico), a empresa fornecedora terá que realizar o atendimento em 
no máximo 02 (duas) horas úteis. Se necessário for a realização do 
atendimento em prazos diferentes, somente será concedido após análise dos 
motivos apresentados pela fornecedora, podendo ou não ser aprovado. 

5.1.6. Quaisquer despesas inerentes à entrega do objeto no local indicado são de 
responsabilidade e custeamento da CONTRATADA; 
5.1.7. Para o bom andamento dos serviços, objeto desta licitação, a 
CONTRATADA deverá manter durante a vigência do contrato, peças e equipamentos 
suficientes para atender a demanda do Município, bem como técnicos/mecânicos 
devidamente treinados que possam orientar e atender as solicitações no prazo 
estipulado. 

5.1.8. A CONTRATANTE manterá um servidor designado para fiscalização 
dos serviços objeto deste CONTRA TO, o qual deverá comunicar a Administração caso 
estejam ocorrendo desídia na prestação dos serviços licitados. 

5.2. A CONTRATADA deverá entregar os serviços de acordo com as necessidades da 
administração pública, conforme condições estabelecidas neste CONTRA TO. 

5.2.1. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos 
serviços e peças obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue em 
desacordo com o apresentado na proposta. 
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5.3. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar as suas expensas, o serviço ou a peça que 
vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

5.4. Os serviços e peças estarão sujeitos à verificação, pela unidade requisitante, da 
compatibilidade com as especificações do Edital e de seus Anexos, principalmente neste 
Estudo, no que se refere à quantidade e qualidade. 

5.5. Para efeitos deste CONTRATO, entende-se: 

5.5.1.PEÇA e ACESSÓIUO GENUÍNO: Material novo e de primeiro uso, produzido 
e/ou pelo fabricante/montadora do veículo, tem garantia e qualidade assegurada pelo 
mesmo. 

5.5.2.PEÇA e ACESSÓIUO OIUGINAL: Material novo, de primeiro uso, não sendo 
reciclado, recondicionado ou remanufaturado, produzido por qualquer fabricante, 
adquirida de fornecedores alternativos e também pelas montadoras do veículo, possui 
garantia assegurada pelos mesmos e qualidade de acordo com as normas Técnicas 
Brasileiras (ABNT). 

5.6. A CONTRATADA dos serviços fornecerá todas as peças e materiais necessários e 
suficientes ao perfeito funcionamento do veículo encaminhado a manutenção, sendo todas 
novas e de primeiro uso, não sendo aceitas, sob qualquer hipótese, peças recicladas, 
recondicionadas ou remanufaturadas. 

5.7. Os serviços de manutenção reparadora constarão de mão-de-obra referente à execução 
de reparos completo no motor, contemplando: desmontar, limpar/higienizar, identificar peças 
danificadas, retificar, trocar peças, montar, instalar no veículo e realizar os testes necessários 
deixando o veículo apto para o uso. Todos os serviços devem obedecer todas as normas relativas 
como prescreve a ABNT. 

5.8. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as 
disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

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

6.1.1. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que sejam 
solicitadas pelos proprietários ou empregados da CONTRATADA; 

6.1.2. Rejeitar a execução deste CONTRA TO por terceiros; 
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6.1.3. Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a 
CONTRATADA; 

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

6.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

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

CLÁUSULA SÉTIMA-DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas para o objeto 
deste CONTRATO ou dele decorrentes: 

7.1.1.Efetuar os serviços, a que se refere o objeto deste CONTRATO, de acordo com 
as especificações fornecidas em sua proposta de preços. 

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

7.1.3. Facilitar todas as atividades de fiscalização que serão feitas pela 
CONTRATANTE; 

7.1.4. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto deste CONTRATO, bem como as contribuições 
devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes 
de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado; 

7.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissoes ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a 
CONTRATANTE; 

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

7.1. 7. Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes 
deste CONTRATO, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, 
fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sob pena de rescisão unilateral do 
CONTRATO. 

7.1.8. Fornecer os quantitativos licitados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por 
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cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1 ° do art. 65°, da Lei n. 8.666/93 
e alterações, sob pena das sanções cabíveis; 

7.1.9.Manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

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

O 1 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
O 1.01.31 - Ação Legislativa. 
O 1.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
3.3.90.30 - Material de Consumo. 
3.3.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

8.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 
9.1. O prazo de vigência deste CONTRATO será da data de sua assinatura até a efetiva 
entrega do veículo, independentemente do prazo de garantia, podendo ser prorrogado mediante 
acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, 
observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos 
termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
10.1. O valor global decorrente da execução do objeto deste CONTRA TO é de R$ 0,00 (mil 
reais). 

10.2. O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento definitivo, após a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica para 
conferência e ateste. 

10.3. Previamente ao pagamento, será aferida a regularidade da CONTRATADA perante 
Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), a 
Justiça do Trabalho, Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade da CONTRATADA, dever 
se-á providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
CONTRATANTE. 
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10.3.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, 
a CONTRATANTE comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes 
e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

10.3.3. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE adotará as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 

10.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

10.5. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE, a seu 
critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 

10.6. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

10.7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
CONTRATADA. 

10.8. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 

10.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 
pela CONTRATADA de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

10.10. A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

10.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

I = (TX/100)/365 

EM= I x N x VP, onde: 
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I =, Índice de compensação :financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR: 
11.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial contratado poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme o disposto no artigo 65, §§ 
1 ° e 2°, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.2. A CONTRATADA :fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; 

11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões que resultem de acordo celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES: 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste CONTRATO, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência, por escrito, quando a proponente deixar de atender 
quaisquer indicações aqui constantes; 

12.1.2. Multa compensatória-indenizatória de 10% ( dez por cento) sobre o valor 
total deste CONTRATO ou Instrumento equivalente; recolhida no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

12.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 

12.2. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 
aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em 
fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) 
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dias úteis da data cm que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da 
pena. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
13.1. Constituem motivos para rescisão do CONTRATO, os previstos nos artigos 77 e 78 da 
Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo da aplicação das penalidades a 
que alude o artigo 87 da mesma Lei. 

13.2. Nos termos do art. 79 da Lei 8.666/93, a rescisão contratual poderá 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 Lei nº 8.663/93; 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja conveniência da 
CONTRATANTE; 

13.2.3. Judicial, nos termos da legislação; 

13.3. Fica expressamente acordado que em caso de rescisão, nenhuma remuneração será 
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA previstas no presente CONTRA TO. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO: 
14.1. A publicação do presente instrumento, em extrato, no Jornal Oficial do Município, ficará 
a cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEI ANTICORRUPÇÃO: 
15.1 A CONTRATADA deverá atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupção, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período contratual, 
conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais 
aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta 
ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar 
qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, 
e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA NOV AÇÃO: 
16.1. A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
CONTRA TO e na Lei em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não 
importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou 
desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição da 
CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em 
relação a dispositivos legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 
17.1. O presente CONTRA TO não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual fica desde já eleito 
pelos Contratantes como domicílio, para que neles exercitem e cumpram todos os direitos e 
obrigações decorrentes do presente instrumento contratual. Em qualquer procedimento judicial 
que a CONTRATANTE ou a CONTRATADA derem causa, correrão por sua conta, além do 
principal, todos os custos e despesas oriundas desta medida e ainda os honorários advocatícios, 
mesmo em caso de purgação de mora. 

E por estarem avindos e contratados, as partes assinam o presente CONTRATO, em 3 (três) 
vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias. 
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ANEXO VII- MODELO DE DECLARAÇÃO 

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

DECLARAÇÃO DE AUTOIUZAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA e-Cjur 

<NOME DA EMPRESA>, CNPJ/MF Nº <00000>, DECLARA, em cumprimento 
ao disposto conforme inciso V do art. 15 c/c art. 17 da Resolução TCE/MS Nº 65/2017 (alterada 
pela Resolução TCE/MS Nº. 149, de 28 de Julho de 2022), AUTORIZAMOS, a Câmara 
Municipal de Cassilândia a efetivar nosso cadastro junto ao Sistema e-Cjur, disponibilizando 
todos os dados necessários para a formalização Contratual, caso sejamos vencedor do certame 
licitatório, não configurando nenhuma violação aos direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Nº. 13.709, de 14 de Agosto 
de 2018. 

"RESOLUÇÃO TCE-MS Nº 149, DE 28 DE JULHO DE 2022. Altera a Resolução nº 
65, de 13 de Jane iro de 2017, que dispõe sobre o Cadastro dos Órgãos Jurisdicionados 
ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como dos responsáveis 
pelas Unidades Gestoras no Sistema e-CJUR ". 

Art. 2° A Resolução TCE-MS nº 65, de 13 de janeiro de 2017, passa a vigorar acrescida 
das seguintes disposições: 
Art. 15 . 

V - cadastrar a empresa contratada no Sistema e-CJUR, autenticada com 
assinatura digital, identificando: razão social, CNPJ, nome de fantasia, inscrição 
estadual, inscrição municipal, e-mail válido, telefone fixo e celular, endereço 
completo, período de responsabilidade, dados do contrato, bem como a 
qualificação completa dos sócios e administradores com as informações 
individuais discriminadas no inciso II, do art. 2º, desta Resolução. (grifo nosso) 

DE ACORDO 
EMPRESA: 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
NOME FANTASIA: 
CNPJ/MF Nº: 
ENDEREÇO COMPLETO: RUA Nº , Bairro , CEP Nº. ' RAZÃO SOCIAL: INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ESTADUAL: 
' 

µ 

\ 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

TELEFONE Nº: FAXNº E-MAIL VÁLIDO: 

CELULARNº: LOCAL: DATA: 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA: 

- 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL E DE SEUS ANEXOS 

EDITAL DE PREGÃO NA FORMA 
PRESENCIAL Nº 003/2022. 

Nº: 
FAX Nº: 
E-MAIL: 

Recebi cópia do Edital e de seus Anexos relativos ao Pregão Presencial nº 
003/2022, cujos envelopes de Proposta de Preços e Documentação serão recebidos pela 
Pregoeira às 09h00 (nove) horas do dia 29/09/2022, na Câmara Municipal de 
Cassilândia-MS, situada na Rua Amin, nº 356, Centro, na cidade de Cassilândia-MS. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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i Gmail 
Gmail - COTAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 

Câmara Municipal de CassUândia Setor de Ucita!~5!1 
<licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 

COTAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 
Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações 
<licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 

Para: Pioneer Auto Center <pac2350@gmail.com>, Fábio valentim <fabio_peba@hotmail.com>, Joviza Auto Center 
Peças e Serviços <jovizaautocenter@hotmail.com>, tecasparanaiba@apravel.com, autopecascelcar@hotmail.com, 
motorpar_motorpar@hotmail.com, hidroparmotores@gmail.com, retimakeorcamento@hotmail.com, 
retificanegothizza@hotmail.com 

8 de setembro de 2022 
10:08 

Vimos por meio deste, solicitar COTAÇÃO PRÉVIA de material e mão de obra para que seja realizada manutenção 
reRaradora comRleta no motor do veículo TIPO PICAPE CAMINHONETE S10, FLEX, placa NRL 9H69, ano 2017 
e modelo de fabricação 2018, patrimônio nº 225. 

O orçamento deve ser encaminhado neste e-mail: licitacao.cmcassilandia@gmail.com, em papel timbrado da 
empresa, com data. 

Os itens seguem anexos. 

,......._Atenciosamente, 
Comissão Permanente de Licitações 
Câmara Municipal de Cassilândia/MS 
(67) 3596-1331 

~ ITENS.pdf 
73K 

https://mail .google .com/mail/u/O/?ik=690c019b18& view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-2480952401727 443331 &simpl=msg-a%3Ar-248. . . 1 /1 
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t--, Gmail 
.HSlf 

Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações 
<licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 

COTAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 
Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações 
<licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 
Para: "retfer.fernandopolis@gmail.com" <retfer.fernandopolis@gmail.com> 

Bom dia, Kelly! 

13 de setembro de 2022 
08:39 

Vimos por meio deste, solicitar COTAÇÃO PRÉVIA de material e mão de obra para que seja realizada manutenção 
reRaradora comRleta no motor do veículo TIPO PICAPE CAMINHONETE S10, FLEX, placa NRL 9H69, ano 2017 
e modelo de fabricação 2018, patrimônio nº 225. 

O orçamento deve ser encaminhado neste e-mail: licitacao.cmcassilandia@gmail.com, em papel timbrado da 
empresa, com data. 

Os itens seguem anexos. 

Atenciosamente, 
,,......__Comissão Permanente de Licitações 

Câmara Municipal de Cassilândia/MS 
(67) 3596-1331 

~ ITENS.pdf 
73K 

https://mail .google .com/mail/u/O/?ik=690c019b 18& view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar5635738504285401102&simpl=msg-a %3Ar5635 ... 
1 /1 



29/09/2022 13:37 

,-.-, Gmail 
Gmail - COTAÇÃO- CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA j L1 

Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações :JJ{J 
<licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 

COTAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 
Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações 
<licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 
Para: fabricio.l_ramos01@hotmail.com 

Bom dia, Fabrício! 

13 de setembro de 2022 
08:43 

Vimos por meio deste, solicitar COTAÇÃO PRÉVIA de material e mão de obra para que seja realizada manutenção 
reRaradora comRleta no motor do veículo TIPO PI CAPE CAMINHONETE S1 O, FLEX, placa NRL 9H69, ano 2017 
e modelo de fabricação 2018, patrimônio nº 225. 

O orçamento deve ser encaminhado neste e-mail: licitacao.cmcassilandia@gmail.com, em papel timbrado da 
empresa, com data. 

Os itens seguem anexos. 

Favor, acusar recebimento. 
~ 

Atenciosamente, 
Comissão Permanente de Licitações 
Câmara Municipal de Cassilândia/MS 
(67) 3596-1331 

t:J ITENS.pdf 
73K 

https ://mail.google.com/mail/u/O/?ik=690c019b 18& view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar4670693613661641855&simpl=msg-a%3Ar4670 ... 1/1 
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MGmail 

Gma1I - (sem assunto) ,,~ 
Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações <licitacao.cmcassilandia@gma,l.c-B 

(sem assunto) 

Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações <licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 
Para: retificasantafe@hotmail.com 

--------- ------------------------ -- -- 
13 de sete 

Vimos por meio deste, solicitar COTAÇÃO PRÉVIA de material e mão de obra para que seja realizada manutenção re11aradora comrileta no motor do veiculo TIPO PICAPE CAMII 
FLEX, placa NRL 9H69, ano 2017 e modelo de fabricação 2018, patrimônio n• 225. 

O orçamento deve ser encaminhado neste e-mail: licitacao.cmcassilandia@gmail.com, em papel timbrado da empresa, com data. 

Os itens seguem anexos. 

Favor, acusar recebimento. 

Atenciosamente, 

Comissão Permanente de Licitações 
Câmara Municipal de Cassilândia/MS 
(67) 3596-1331 

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO 

~ areamento Caminhonete.pdf 
r--,. 188K 

https ://mail.google .com/mail/u/0/?ik=690c019b 18&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar6851146066164945167 &simpl=msg-a%3Ar6851 ... 1 /1 
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Gmail 

Gmail - COTAÇÃO - CÃMARA MUNICIPAL DE CASSILÃNDIA 

Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitaç!4!-e 
<licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 

COTAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 

nego thizza . <retificanegothizza@hotmail.com> 8 de setembro de 2022 1 O: 18 
Para: Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações <licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 

BOM DIA ... 

RECEBEMOS O EMAIL SOBRE UMA COTAÇAO,POREM SOMOS MAO DE OBRA APENAS, SE PRECISAR 
FAREI A COTAÇAO! 

ATT 

SILVANA 
67 /981128842 

,,,........_ 

De: Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações <licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 
Enviado: quinta-feira, 8 de setembro de 2022 11:08 
Para: Pioneer Auto Center <pac2350@gmail.com>; Fábio valentim <fabio_peba@hotmail.com>; Joviza Auto 
Center Peças e Serviços <jovizaautocenter@hotmail.com>; tecasparanaiba@apravel.com 
<tecasparanaiba@apravel.com>; autopecascelcar@hotmail.com <autopecascelcar@hotmail.com>; 
motorpar_motorpar@hotmail.com <motorpar_motorpar@hotmail.com>; hidroparmotores@gmail.com 
<hidroparmotores@gmail.com>; retimakeorcamento@hotmail.com <retimakeorcamento@hotmail.com>; 
retificanegothizza@hotmail.com <retificanegothizza@hotmail.com> 
Assunto: COTAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=690c019b18&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A 17 43407695631299367 &simpl=msg-f%3A 17 4340... 1 /1 
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f Gmail 
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.,uy 

Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações 
<licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 

COTAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 

Pioneer Auto Center <pac2350@gmail.com> 12 de setembro de 2022 11 :04 
Para: Câmara Municipal de Cassilândia Setor de Licitações <licitacao.cmcassilandia@gmail.com> 

Bom dia Ana, tudo bem? 

A respeito do orçamento do motor da caminhonete, pesquisei e conversei com o técnico e entramos em um 
consenso, e infelizmente não poderemos atender vocês, o motor dela é Ecotec, modelo novo, e o nosso técnico não 
tem experiência. 
Agradecemos a oportunidade. 

At.te. 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Viviane Guimarães. 
Pioneer Auto Center 

r---Avenida Cândido Barbosa Dias, 180 - Bom Jesus 
Cassilândia-MS 
CEP: 79540-000 
Fone: +55 (67) 3596 2350 
Celular: +55 (67) 9 8437 3892 
Skype: Pioneer Auto Center 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=690c019b 18&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A 17 43772979775199599&simpl=msg-f%3A 17 4377 .. - 1 /1 



Barbosa & Campos L TOA 
CNPJ: 36.148.834/0001-96 1.e.: 284464740 

Endereço: Rua Sebastião Leal, nº 1068, Centro Cassilândia/MS - 79540-000 

Telefone: 67 3596-3234/ 67 981334278 

Orçamento 
·-c:- .,.f'Fi". DESCRIÇAO -- 

·<t 
f::."'~,._?f.}ft:;Íl''i,;~1-i'?~ :-,,7; ,._ 

. ! .(, '· .. '·QUANTIDADE 

1 
PEÇAS GENUÍNAS 01 

1 2.350,00 
PEÇAS GENUÍNAS 01 

1 
285,00 

FILTRO DE ÓLEO PEÇAS GENUÍNAS 01 135,00 
1 135,00 

ÓLEO SW30 PE AS GENUÍNAS os 
1 630,00 

JOGO DE VELA COM 4 UND PEÇAS GENUÍNAS 04 t 728,00 PEÇAS GENUINAS 01 35.,00 
COLA DE SILICONE 1215J PEÇAS GENUÍNAS 01 

1 KIT RETIFICAÇÃO 01 
1 

1.636,00 
ABRAÇADEIRA SX39 PEÇAS GENUÍNAS 10 4,00 

1 40,00 
ABRAÇADEIRA 2SX38 02 5,00 

1 10,00 
ABRAÇADEIRA 38X51 PEÇAS GENUÍNAS 02 8,00 

1 16,00 
ABRAÇADEIRA 51X64 PEÇAS GENUINAS . 02 

1 20,00 
ABRAÇADEIRA 22X32 PEÇAS GENUÍNAS 02 

1 9,00 
BOMBA D' ÁGUA PEÇAS GENUÍNAS 01 

1 5.310,00 
CORREIA DO ALTERNADOR PEÇAS GENUÍNAS 01 235,00 235,00 

SERVIÇO MECÂNICO 01 
COMPLETO 

l 11.424,00 
s~(i\.. - ~~ - 

~ ~ ~v-i{ -p ('~ ~ 

~ 

·- 
~ ~ -f> «s» h-Ow e)..;_ 

. -- ·'VALOR ·'"='."":':W,z~ 
•'1 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

ATA SESSÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 
EDITAL N° 003/2022. 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO TIPO 
PICAPE CAMINHONETE SlO, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO 
Nº 225 

PREÂMBULO: 

No dia 29 de setembro de 2022, às 09h00 (nove) horas, com 15 minutos de tolerância, reuniram-se na 
Câmara Municipal de Cassilândia/MS, situada na Rua Amim José, nº 356, Centro, nesta cidade de Cassilândia/MS, a 
Pregoeira, a Senhora lvonete Moreira Camargo, e a Equipe de Apoio composta por Maria Divina de Souza e Wellington 
Beguelini de Assis, designados nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, para a Sessão Pública do 
Pregão Presencial em epígrafe. 

Aberta a Sessão Pública, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pela interessada presente, 
visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e prática dos demais atos de 
atribuição da Licitantes, na seguinte forma: 

- CREDENCIAMENTO: 

FABIO APARECIDO VALENTIM - ME 
LICITANTE 

REPRESENTANTES CREDENCIADOS: 
REPRESENTANTE CPF/MF Nº 

': . . . . . . . 
A Pregoeira comunicou o encerramento do Credenciamento. 

Em seguida recebeu a Declaração da Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação 
estabelecidos no Edital e os envelopes contendo Proposta e os documentos de Habilitação respectivamente. 

A empresas não foi excluída por não atender aos requisitos do Edital. 

Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de 
Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições com aqueles definidos no Edital, e foi 
selecionada para participar da Fase de Lances em razão dos descontos propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do 
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, conforme a seguir: 

ITENS DD PROCESSO ~ j V 
,-------L-O_T_E_l V_E7ÍC-U-LO_C_A_M_IN_H_O_N_E_T_E_S_10 P_LA_CA_N_R_L -9H-6~9-----.----, ,~ 

~ 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

ITEM MARCA- PREÇO PREÇO 
Nº ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

FABRICANTE UNID. UNITÁRIO TOTAL 
1. VÁLVULA TERMOSTÁTIC/\ 1 ORIGIN/\L GM UNO 1828,00 1828,00 2. VÁLVULA TERMOSTÁTIC/\ 11 ORIGINALGM UNO 1320,00 1320,00 3. RETENTOR DE COMANDO ORIGINALGM UNO 320,00 320,00 4. FILTRO DE ÓLEO ORIGIN/\L GM UNO 50,00 50,00 5. ÓLEO 5W30 MOBIL UNO 45,00 225,00 6. JOGO DE VELA COM 4 UNO ORIGINALGM UNO 865,00 865,00 7. ADITIVO DE RADIADOR ORIGINALGM UNO 30,00 30,00 8. COLA DE SILICONE THREEBONO UNO 35,00 70,00 9. KIT RETIFICAÇÃO ORIGINALGM UNO 5.800,00 5.800,00 10. ABRAÇADEIRA 5X39 ORIGINALGM UNO 1,50 15,00 11. ABRAÇADEIRA 25X38 ORIGINALGM UNO 5,00 10,00 12. ABRAÇ/\DEIRA 38X51 ORIGINALGM UNO 8,00 16,00 13. ABRAÇADEIHA 51X64 ORIGINALGM UNO 7,00 14,00 14. /\BRAÇADEIR/\ 22X32 ORIGINALGM UNO 6,00 12,00 15. BOMBA D'ÁGUA ORIGIN/\L GM UNO 3.980,00 3.980,00 16. CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINALGM UNO 265,00 265,00 17. SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO SERVIÇO SERVIÇO 4.880,00 4.880,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 19.700,00 

Em seguida a Pregoeira convidou o autor da proposta selecionada a formular lances. 
A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

JULGAMENTO 
Propostas e Lances 
ITENS DO PROCESSO 

LOTE 1- VEÍCULO CAMINHONETE SlO - PLACA NRL 9H69 
ITEM MARCA- PREÇO PREÇO 
Nº ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

FABRICANTE UNID. UNITÁRIO TOTAL 
1. VÁLVULA TERMOSTÁTIC/\ 1 ORIGINALGM UNO 1828,00 1828,00 2. VÁLVULA TERMOSTÁTICA li ORIGINALGM UNO 1320,00 1320,00 3. RETENTOR DE COMANDO ORIGIN/\L GM UNO 320,00 320,00 4. FILTRO DE ÓLEO 01\IGINALGM UNO 50,00 50,00 5 ÓLEOSW30 MOl31L UNO 45,00 225,00 6. JOGO DE VELA COM 4 UNO ORIGINALGM UNO 865,00 865,00 7. ADITIVO DE R/\011\DOR ORIGINALGM UNO 30,00 30,00 8. COLA DE SILICONE THREEBOND UNO 35,00 70,00 9. KIT RETIFICAÇÃO ORIGIN/\L GM UNO 5.800,00 5.800,00 10. ABRAÇADEIRA 5X39 ORIGIN/\L GM UNO 1,50 15,00 11. ABRAÇADEIRA 25X38 ORIGINALGM UNO 5,00 10,00 12. ABRAÇADEIRA 38X51 ORIGINALGM UNO 8,00 16,00 13. ABRAÇADEIRA 51X64 ORIGINALGM UNO 7,00 14,00 14. ABRAÇADEIRA 22X32 ORIGINALGM UNO 6,00 12,00 15. BOMBA D'ÁGUA ORIGINALGM UNO 3.980,00 3.980,00 16. CORREIA DO ALTERNADOf, ORIGINALGM UNO 265,00 265,00 17. SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO SERVIÇO SERVIÇO 4.880,00 4.880,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 19.700,00 

FASE DE NEGOCIAÇÃO DO LOTE 01 

Em seguida, a pregoeira usando de suas atribuições, convidou a empresa à ne 
A sequência da negociação ocorreu da seguinte forma: 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

A negociação ocorreu no item 17 - SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO, sendo negociado, com a empresa participante, 
o desconto de R$ 800,00 (oitocentos reais) no referido item. 
Totalizando o valor do lote em R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais). 

LOTE 1- VEÍCULO CAMINHONETE 510 - PLACA NRL 9H69 
ITEM MARCA- PREÇO PREÇO 
Nº ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

FABRICANTE UNID. UNITÁRIO TOTAL 
1. VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1 Ol~IGINAL GM UNO 1828,00 1828,00 2. VÁLVULA TERMOSTÁTICA li ORIGINALGM UNO 1320,00 1320,00 3. RETENTOR DE COMANDO ORIGINALGM UNO 320,00 320,00 4. FILTRO DE ÓLEO ORIGINALGM UNO 50,00 50,00 5. ÓLE05W30 MOBIL UNO 45,00 225,00 6. JOGO DE VELA COM 4 UNO ORIGINALGM UNO 865,00 865,00 7. ADITIVO DE RADIADOR ORIGINALGM UNO 30,00 30,00 8. COLA DE SILICONE THREEDOND UNO 35,00 70,00 9. KIT RETIFICAÇÃO ORIGINALGM UNO 5.800,00 5.800,00 10. ABRAÇADEIRA 5X39 ORIGINALGM UNO 1,50 15,00 11. ABRAÇADEIRA 25X38 ORIGINALGM UNO 5,00 10,00 12. ABRAÇADEIRA 38X51 ORIGINALGM UNO 8,00 16,00 13. ABRAÇADEIRA 51X64 ORIGINALGM UNO 7,00 14,00 14. AORAÇADEIR/1 22X32 ORIGINAL GM UNO 6,00 12,00 15. BOMBA D'ÁGUA ORIGINALGM UNO 3.980,00 3.980,00 16. CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINALGM UNO 265,00 265,00 17. SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO SERVIÇO SERVIÇO 4.080,00 4.080,00 

VALOR NEGOCIADO DO LOTE 18.900,00 

CLASSIFICAÇÃO 

Declarada encerrada a etapa de lances e negociação, a empresa foi classificada com o seguinte valor: 

LOTE 1- VEÍCULO CAMINHONETE 510 - PLACA NRL 9H69 
ITEM MARCA- PREÇO PREÇO 
Nº ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

FABRICANTE UNID. UNITÁRIO TOTAL 
1. VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1 ORIGINAL GM UNO 1828,00 1828,00 2. VÁLVULA TERMOSTÁTICA li ORIGINALGM UNO 1320,00 1320,00 3. RETENTOR DE COMANDO ORIGINALGM UNO 320,00 320,00 4. FILTRO DE ÓLEO ORIGINALGM UNO 50,00 50,00 5. ÓLEO 5W30 MOBIL UNO 45,00 225,00 6. JOGO DE VELA COM 4 UNO ORIGINALGM UNO 865,00 865,00 7. ADITIVO DE RADIADOR ORIGINALGM UNO 30,00 30,00 8. COLA DE SILICONE THREEBOND UNO 35,00 70,00 9. KIT RETIFICAÇÃO ORIGINALGM UNO 5.800,00 5.800,00 10. ABRAÇADEIRA 5X39 ORIGINALGM UNO 1,50 15,00 11. ABRAÇADEIRA 25X38 ORIGINALGM UNO 5,00 10,00 12. ABRAÇADEIRA 38X51 ORIGINAI. GM UNO 8,00 16,00 13. ABRAÇADEll~A 51X64 ORIGINALGM UNO 7,00 14,00 14. ABRAÇADEIRA 22X32 ORIGINALGM UNO 6,00 12,00 15. BOMBAO'ÁGUA ORIGINALGM UNO 3.980,00 3.980,00 16. CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINAL GM UNO 265,00 265,00 17. SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO SERVIÇO SERVIÇO 4.080,00 4.080,00 

VALOR TOTAL DO LOTE 18.900,00 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 
IJ!; 

HABILITAÇÃO: 

Aberto o envelope referente a documentação da Licitante, FABIO APARECIDO VALENTIM - ME, inscrita no 
CNPJ nº 15.2021.719/0001-68, única a apresentar proposta, e analisada pela Equipe de Apoio, foi identificado que o 
mesmo atende aos requisitos do Edital e a mesma foi declarada habilitada. 

RESULTADO: 

À vista da habilitação, foi declarada vencedora do Lote nº 1, a empresa, FABIO APARECIDO VALENTIM - 
ME, inscrita no CNPJ nº 15.2021.719/0001-68, com valor total de RS 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais). 

OCORRÊNCIA 

Não houve ocorrências. 

DOS RECURSOS: 

Consultada a licitante presente, esta não manifestou a intenção de interpor recursos. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão no dia 29 de setembro de 2022, às 10:03 horas e lavrada 

a presente ata. Lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira, pelos Membros da Equipe de Apoio, 
e Representantes dos Licitantes Relacionados. 

ASjN~ry'I: L ~ ' /J 
Ckf(~ ~ ,B~;;, ',c0>.Y✓,:?<P' 
FABIO APARE6oo VALENTIM - ME 
FABIO APARECIDO VALENTIM COLSO 

PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

1. 

Maria Divina de Souza 
Equipe de apoio 

\N~~ 
2. 

Equipe de apoio 
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ANEXO III 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 /2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

DECLARAÇÃO QUE ATENDE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

FABIO APARECIDO VALENTIM - ME, inscrito no CNPJ/MF nº 
15.201.719/0001-68, DECLARA, sob as penas da Lei e em 
cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520 /02, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital da 
licitação por PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 /2022. 

Cassilândia, 28 de setembro de 2022. 

l)L p ~~L=k- 
FABIO APARECIDO VALENTIM - ME 
Fabio Aparecido Valentim Coiso 

)~------- 
Fabio Aparecido Valentim - ME l 15.201.719/0001-68 

Av. Juracy Lucas 1 871 1 Centro I CEP 79540-000 1 Cassilândia I MS 
067 3596 7511 J 99930 9860 1 fabio_peba@hotmail.com 



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comércio e Serv icos 
Departamento Nacional de Registro do Comércio 

REQUERIMENJ"9 be EMPRESÁRIO 
Folhas 1/ 1 

. NÚMERO OE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 
NlRE DA FILIAL (fKeenclHJr somenie se ato referente a filial) _, 

XXXXXXXXXXXxx xxxxxxxxxxxxx 
r,vME DO EMPn~,-uuO ,completo, sem &Jrevíaturas) 

FABIO APARECIDO VALENTIM 
NACJONALIOADE 

ESTADO CML 

BRASILEIRA SOLTEIRO 
SEXO 

1 R=do) - ,., - ,. - - -- - - - -- MIBJ F D - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - FILHO DE (pai) 
(mãe) ,. ............ - ..... -:_: __ - - - xxxxxxxxxxxxx 1 MARIA NILVA VALENTIM 

NASClDO EM (detê de nasclmento) 11º;;;;;~•;) 1°'9; z: r r••<núme.-o) 19/12/1980 MS 712.347.561•53 EMANCIPAOO POR (forma de emancjpaçio -sorn.nte no caso de m•not") 

xxxxxxxxxxxxx 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rue, ev, etc) 

1 NUMERO RUA JOSE SAL VIANO SOARES 
145 COMPLEMENTO 

1 BAJRROIOISTRITO r· 1 CÓOIGO 00 MUNICIPIO (Uso da 
}unta Comercl:.s,I) XXXXXXXXXXXxx LARANJEIRAS li 79.540-000 4145 MUNICIPIO 

UF CASSILÂNDIA 
j MS . declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui 

outro registro de empresário e requer á JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
CÓDIGO DO ATO DESCRIÇÃQ DO ATO CÓDIGO DO EVENTO OESCRIÇAO DO EVENTO 
080 INSCRIÇAO 

lOOOOOOOOooocX xxxxxxxxxxxxx 
CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO XXlOOOOOOOOOO( 

XXXXXXlOOOOOOc xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
NOME EMPRESARlAL 

FABIO APARECIDO VALENTIM 
LOGRADOURO (rua,•v, ele) 

1 NUMERO RUA SEBASTIAO LEAL 
1068 COMPLEMENTO 1 BAIRRO/DISTRITO r· ~OulGu uu l\1UNICIPIO FUNDOS CENTRO 79.540-000 Uso da junta Cpmerçial} 

4145 - - - . - - - -- •-·-· - MUNfCIPIO UF PAIS 1 C=(E-MAIL) CÁSSILÂNDIA 1 MS 1 BRASIL 
VALOR 00 CAPITAL - RS 1 VALOR 00 CAPITAL -(po, e,1ens0) 
30;000,00 TRINTA MIL REAIS 

CuDIGO DE ATMOADE DESCRIÇAO 00 OBJETO 
ECONÔMICA 

(ena.) 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
Acivid•do Princip•I 

4520001 
COMÉRCIO ACESSÓRIOS AtMdad• -cundirie A VAREJO DE PEÇAS E NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES ' 4530703 xxxxxxxxxx 

xxxxxxx 
xxxxxxx 
xxxxxxx 

\ xxxxxxx 
xxxxxxx 

DATA DE INlCIO DAS ATMDAOES r==NOCNPJ 1 TRANSFERENCIA OE SEDE OU OE FILIAL OE OUTRA UF UF 1 USO DA JUNT~ COMER~IAL . . _ ' , NIRE ANTERIOR 

1 XX 
01/02/2012 OEPENOENTE OE . . xxxxxxxxxxxxx AUTORIZAÇÃO D 1-s,m 

GOVERNAMENTAL 3-não 

A?;,.7!:;::ELO ;_:;~=-=~~•loss;~:;2~ 
DATA DA ASSINATURA , 

J7ZRESARIO 

,4//✓~É 01/02/2012 . . . e .d?/../l_,;_,,.e,,, :,,,./4 ,, , 

f 
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO. 
PU IQUE-SE E ARQUIVE-SE 

lllll lllll 1111111111111111 

Selo Digitõl AH~ 90365-m-No~ ,.~ ,, ... ~ 
Emol :R$J, 17+2, 62(~unj10¼+Funa6%+Funde ¾ ,J> i 
+;eadl0%+!SS5%,Selo):5 79 

i l!h, ,-:~, . 1E'ste selo poderá ser confecido e autenticado nn !i:it•· _ ,;m,. i .. ., 1o..1 .... .;i_..,_,_"71_ 



" 
,. 

Secrctariã da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 
Secretaria de Racíonalização e Simpliflcaçao 

1 Departamento do Registro Empresarial e Integração 

_I.·~ 
. , . NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO OE EMPRESA - NIRE DA SEDE 
:'IA 5410168566-6 
,;j~ NOME DO EMPRE RIO (completo sem abreviaturas} 
, ·, FABIO APARECIDO VALENTIM 

REQUERIMENTO DE,!:MP;ESÁRIO 
• ,.·•Í 1 / 1 

NIRE DA FILIAL {preencher somente se aio refei~nte a filial) 
' f_.·. ,-r;,, • 

< .~ •, }f";!.'. '-·, '., --~~ :·:y; (~ 
\'. , 

~:~ NACIONALIDADE 
•.., BRASILEIRA 
t·11 SEXO 

;fM~F o ~r FILHO DE (pai} 
i xxxxxxx 
;r_ 1-,N""A-=sc=-1-=DO=cE"'M"'"(d'""a'""ta°"'d-• -na-,c"'"im-•-n'""to'"") ----=1D"'E"'NT"'1"'DA""D"'E,.,(-nú,-m-er-o'"") --------'-:rr-ga'"'o-=E'""m7is-,C)(--------,Uc:Fc--r.C:c:P,::F-,(nu-,.-m-,-er"°'o):---------, 

::;. 19/12/1980 000979216 SSP MS 712.347.561-53 

REGIME OE BENS (se casado) 

ESTADO CIVIL 
SOLTEIRO 

(mãe) 

MARIA NILVA VALENTIM 

·. EM:0.NCIPAOQ POR (forma de emancípação somente no caso de menor) 

,. ·1---------------------------------------------..===-------j r :,. DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) NUMERO -1; RUA JOSE SALVIANO SO!\RES 145 
~Íf COMPLEMENTO rz,.,. 

'' 1-M-U-N-IC~i-PI_O ._ U~F,--'-------;.'J 

'<'I .,} CASSILANDIA MS •.t ,, 
·.''.' declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e 
;,; requer à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso so Sul: 
. ·, ATO DESCRIÇAO 00 ATO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 

L,~·,. 002 ALTERACAO 021 ALTERACAO DE OAOOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

\. EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO 

BAIRRO/ DISTRITO 
LARANJEIRAS li CEP 

79540000 

NOME EMPRESARIAL 

FABIO APARECIDO VALENTIM - ME }, 

f.1-----,--,--------------------------------------,===-------i.f: LOGRADOURO (rua, av. etc.) NUMERO 
·i AVENIDA JURACY LUCAS 871 ,; ! 

~:~~ COMPLEMENTO 

' 
MUNICIPIO 

-~~· CASS!LANDIA- - 
; ., VALOR DO CAPITAL- RS 
.;,_ 30.000,00 

•'h-=======,,,.i=.,.-,-~==~--------------------------------------~ '>< C DIGO DE ATIVIDADE DEBCRIÇÍIO DO OBJETO 

~( ECONÔMICA . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÃNICA DE VEICULO$ AUTOMOTORES; 
,, ....... !~.~'EFt,cal) COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES . . :t 4520001 

BAIRRO f DISTRITO 
CENTRO 

UF 
MS 

CEP 

79540000 
PAI$ 
BRASIL 

VALOR 00 CAPITAL (por<xtenso) 
TRINTA MIL REAIS 

CORREIO ELETR NICO (E-MAIL) 
moskiara@terra.com.br 

, . 

r'~f' DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 
{· 01/02/2012 TRANSFER NCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NlRE anterior UF 

MÓDULO INTEGRADOR: MS1201500059195 Ili lll Ili liãl!!llil lillll llllllllllllll l lll 
ti 1' CARTÓRIO DE_~DTAS: C 
'-'" Tabehao: Be 

A presen1 
Ew1 !::stemunho ••• 
C;ssi i ândia =~ d 
!SASfL~ NA$~!~~NTC 

Sei~ Digital AH~ 90364-325-NOR 
Emol :R$.l, 17+2, 62(~UríJl0Y.+J:una6½+J:un e4r. 
+►ead10% + !SSS¾+Se I o 1:5. 75 

originai 
da veidade 

- 

!!]••·~ .' L!. ; -.~ 
1 . . ·):.;; 
[!]~, -,~ 

"Este •~oderá sei conferjdo e •~tentica90 no site: www.tjms.ju~br/correged~a/selos/pesquisase~ 



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Certidão Simplificada 

Nome Empresarial: FABIO APARECIDO VALENTIM - ME 
Natureza Jurídica: EMPRESARIO 

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE 

5410168566-6 

CNPJ 

15.201.71910001-68 
Endereço Completo: 

AVENIDA JURACY LUCAS 871 - BAIRRO CENTRO CEP 79540-000 - CASSILANDIAIMS 

Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo 
15/03/2012 

Data de Início de Atividade 

01/02/2012 

Objeto Social: 

SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, 
COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 
Capital: 
TRINTA MIL REAIS 

R$ 30.000,00 

Status: XXXXXXXX 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

MICRO EMPRESA 
(Lei Complementar nº123/06) 

Último Arquivamento: 19/05/2017 

Ato 904 - MEDIDA ADMINISTRATIVA 
Evento{s) 939 - OUTROS 

Situação: ATIVA 

Número: 54462187 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
Nire CNPJ Endereço 

Nome do Empresário: FABIO APARECIDO VALENTIM 
Identidade: 000979216 
Estado Civil: Solteiro 
NADA MAIS# 

CPF: 712.347.561-53 
Regime de Bens: xxxxxxx 

Campo Grande, 05 de Setembro de 2022 10:39 

J•mlALDO DOMINGOS DA R HA 
SECRE!TÀ.f\10 GERAL 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. 
Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (http://www.jucems.ms.gov.br) e clique em validar 
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas: 
1) Validação por envio de arquivo (upload) 
2) Validação visual (digite o nº C220001812099 e visualize a certidão) 

1111111111111111111111111111 
22/080.747-7 Página 1 de 1 



Fabio Aparecido Valentim Coiso 
FILIAÇÃO 
WIison Lucera Coiso 
Maria Nilva Valentim 

l,[C,i~TflO..:iEi,Al 9 
RlGl>Tl:OCIVll 79,216 
C N 5134 L A7F 5l 
Cassilândla- MS 

camara Municipal de Cassilândia 
CONFERE COM O ORIGINAL 

- .;i, 'i / ~é?Q20 
Assinatura do · rio 

~\ 
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE TIPO: PROPOSTA DE 
PREGÃO PREGÃO Nº 003/2022 PROCESSONº MENOR PREÇOS 

PRESENCIAL 030/2022 PREÇO POR 
LOTE 

PROPONENTE: / FABIO APARECIDO VALENTIM - ME 
CNPJ/MF Nº: / 15.201.719/0001-68 

ENDEREÇO COMPLETO: A V. JURACY LUCAS, 871 - CENTRO - CEP 79540-000 - 
CASSILÂNDIA- MS 

TELEFONE: / 067 3596 7511 / 1574 / E-MArL/ fabio pebaéal.hotmail.com 

LOTEI - VEÍCULO Sl0 GM 2.5 4X4 - PLACA NRL9H69 
QTD ESPECIFICAÇÃO MARCA 

UNID VALOR(R$) 
DO ITEM FABRICANTE UNITÁRIO TOTAL 

OI VÁLVULA 
ORIGINAL GM UNID 1.828,00 1.828,00 TERMOSTÁTICA 1 

01 VÁLVULA 
ORIGINALGM UNJO 1.320,00 1.320,00 TERMOSTÁTICA II 

01 RETENTOR DE 
ORIGINALGM UNID 320,00 320,00 COMANDO 

OI FILTRO DE ÓLEO ORIGINALGM UNID 50,00 50,00 

05 ÓLEO5W30 MOBIL UNID 45,00 225,00 
01 JOGO DE VELA C/ 

ORIGINALGM UNID 865,00 865,00 04 UNID 

01 ADITIVO DE 
ORIGINALGM UNID 30,00 30,00 RADIADOR 

1 02 COLA DE 
THREEBOND UNID 35,00 70,00 SILICONE 

\ 

OI KIT RETIFICAÇÃO ORIGINAL CM UNID 5.800,00 5.800,00 

~ 10 ABRAÇADEIRA 
ORIGINAL CM UNlD 1,50 15,00 5X39 

~ 

- 
ABRAÇADEIRA .,, 02 

25X38 ORIGINAL CM UNID 5,00 10,00 
02 ABRAÇADEIRA 

ORIGINAL CM UNID 8,00 16,00 

~~ 

38X51 

02 ABRAÇADEIRA 
ORIGINAL CM UNJO 7,00 14,00 51X64 

ABRAÇADEIRA __,, 02 
22X32 ORIGJNALGM UNID 6,00 12,00 

OI BOMBA D'ÁGUA ORIGINAL CM UNID 3.980,00 3.980,00 

01 CORREIA DO 
ORJGJNALGM UNID 265,00 265,00 ALTERNADOR 

SERVJÇO 
01 MECÂNICO SERVIÇO SERV 4.880,00 4.880,00 COMPLETO 

_T_O_T_A_L_--_--_---_--_--_--_>_>_> 1_9_.1_00_,_oo_,~ 
Fabio Aparecido Valentim - ME J 15.201.719/0001-68 

Av. Juracy Lucas 1 871 1 Centro I CEP 79540-000 1 Cassilândia I MS 
067 3596 7511J999309860 1 fabio_peba@hotmail.com 

1 
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e Ofi1;in__a Me,c;inlça 

1. Os preços ofertados têm como referência o mês de setembro de 2022, para 
pagamento de acordo com as condições fixadas no EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 003/2022, mantendo-se os preços fixos e irreajustáveis. 

2. Nos preços ofertados estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos, tais como: 
insumos, materiais, aparelhos, mão de obra necessária à boa execução dos serviços, taxas, 
seguros, impostos e demais tributos legais não especificados no EDITAL, porém oriundos 
do serviço. 

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

DADOS BANCÁRIOS: 

Conta Corrente nº 53116-2, da Agência nº 0914, do Banco Sicredi, nº 748, de titularidade da 
CONTRATADA. 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome: Fabio Aparecido Valentim Colso 
Qualificação: Proprietário 

Dados pessoais: brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 97921 - SSP/MS, CPF/MF nº 
712.347.561-53, residente e domiciliado na Rua José Salviano Soares, nº 145, Bairro 
Laranjeiras, CEP 79540-000, em Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Cassilândia, 28 de setembro de 2022. 

F ABIO APARECIDO VALENTIM - ME 
Fabio Aparecido Valentim Coiso 

Fabio Aparecido Valentim - ME j 15.201.719/0001-68 
Av. Juracy Lucas 1 8711 Centro I CEP 79540-000 1 Cassilândia I MS 

067 3596 7511199930 9860 1 fabio_peba@hotmail.com 
2 



PeBA Au1v,.ers 
e Oficina Meçãnica 

ENVELOPE Nº 01- PROPOSTA DE PREÇOS 

À CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

FABIO APARECIDO VALENTIM - ME 

~ \ \ 

9;f4 
~ 

~ 

- CNPJ/MF: 15.201.719/0001-68 

~ AV. JURACY LUCAS, 871- CENTRO 1 

~ 
1 

A 

CEP 79540-000 - CASSILANDIA - MS .~)J:~~~ - J t - . 

~ 
~~ ::) .~ . 



05/09/2022 10:25 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇAO 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 15.201.719/0001-68 
15/03/2012 MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 
FABIO APARECIDO VALENTIM 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
PEBA OFICINA MECANICA E AUTO PECAS 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

45.20-0-01 • Serviços de manutenção e reparação mecânica de veiculos automotores 

C DIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veiculos automotores 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

/ LOGRADOURO 
AV JURACY LUCAS NÚMERO 

871 

1 CEP 
?9,540-000 

1 COMPLEMENTO 
**•***** 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

1 
BAIRRO/DISTRITO I I MUNICÍPIO 
'-· c_E_N_T_R_o ... ?ASSILANDIA 

1 

~ 
E_J 

TELEFONE 
(67) 8125-6948/ (67) 9930-9860 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
"**** 

l SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

15/03/2012 
1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

- ******** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

,·Émitido no dia 05/09/2022 às 10:25:41 (data e hora de Brasília). 
Página: 1/1 



----·---·-·-------------·•"---··---·--------·-~--- 

MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Receita Municipal 

Certidão Negativa de Tributos Municipais 

Certidão número 
: 7365-4420-9774 

Contribuinte 
: FABIO APARECIDO VALENTIM 

CNPJ /CPF 
15.201.719/0001 -68 

Inscrição 
101073 

h Endereço 
: AV: JURACY LUCAS, 871 

Bairro 
: CENTRO, CEP: 79540-000. 

Cidade 
: [CIDADE] 

Emitida em 
: 05/09/2022 às 10:43: 17 

Válida até 
: 05110/2022 

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou 
quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados; 

Certifica que cm relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e 
Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal. 

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro. 

Certidão expedida via Internet 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças ( 

http://l 87A.l 13.194:8090/issonlineiscrvlct/hautenrieadocumento). 
•-•••·-·----•-• ~- -•·•··~~.N-•N••••·-••••N-·--· --N-·--~-- ... ••••--- 



/~ 
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM 440057/2022 

Contribuinte:FABIO APARECIDO VALENTIM 
CCE: 28.398.889-4 

Certifico que, verificando os registros relativos aos controles de cré 
ditos tributários do Estado, constatou~se que, até a presente data, não 
constam dívidas decorrentes de créditos tributários constituídos e débitos 
não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, pendentes de pagamento, 
e nem pendências de obrigações acessórias e cadastrais, de responsabilidade 
do sujeito passivo acima indicado. 

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, 
constituir, inscrever e cobrar créditos tributários e não tributários ante 
riores e posteriores, inclusive no período compreendido nesta certidão. 

Esta certidão refere-se a situação fiscal do contribuinte do âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. 

Certidão expedida com base no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de dezembro 
de 1.997; art. 178 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 9203, de 
18 de setembro de 1998, e art. 3º do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 2020. 

MS). Certidão emitida às 09:48:20 horas do dia 05/09/2022 (hora e data - 

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedição. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da 
Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria 
Geral do Estado (www.pge.ms.gov.br). 

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br 
www.sefaz.ms.gov.br 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: FABIO APARECIDO VALENTIM 
CNPJ: 15.201.719/0001-68 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 10:32:54 do dia 21/07/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/01/2023. 
Código de controle da certidão: 0336.F1 EE.2822.F2D7 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\ 
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Certificado de Regularidade 
doFGTS-CRF 

Inscrição: 1s.201.719;0001-68 
Razão Social:FABIO APARECIDO VALENTIM ME 

Endereço: RUA SEBASTIAO LEAL 1068 /CENTRO/ CASSILANDIA / MS / 79540-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:08/09/2022 a 07/10/2022 

Certificação Número: 2022090801250677818234 

Informação obtida em 21/09/2022 08:50:08 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https ://consu lta-crf. caixa . gov. br/ consulta crf/page s/ consulta E mpreg ador.jsf 
1/1 



Página 1 de, /,q 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FABIO APARECIDO VALENTIM (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 15.201.719/0001-68 
Certidão nº: 29249957/2022 
Expedição: 05/09/2022, às 11:26:18 

Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de suá expedição. 

Certifica-se que FABIO APARECIDO VALENTIM (MATRIZ E FILIAIS)/ 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.201.719/0001-68, NÃO CONSTA corno 
inadirnplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.0 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por , 
disposição legal, contiver força executiva. ~ 

~~ - fi ~A-~ , 
Á~~~~~~ ~ ~~ ~ 1.~~of;)'~ ~~~::1\~- \ @ 
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CERTIDÃO ESTADUAL 
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL . 

CERTIDÃO Nº: 6392893 
FOLHA: 1/1 

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do 
sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 04/09/2022, verifiquei NADA CONSTAR contra: 

FABIO APARECIDO VALENTIM· ME, portador do CNPJ: 15.201.719/0001-68 _ __,,. 

OBSERVAÇÕES: 

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, 
foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário. 

b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão. 

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias. 

Cassilândia, segunda-feira, 5 de setembro de 2022. 

PEDIDO Nº: 
0007314439 

1111! 1111111111111111111111111111111111111111111111 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003 /2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 /2022. 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO 

ARTIGO 7º DA CF /88 

Declaro que não há 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 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do 
Inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e art. 27, V, da Lei n.º 
8.666, de 21 de Junho de 1.993, sob a nova redação da Lei nº 9.854, de 27 
de outubro de 1. 999. 

Cassilândia, 28 de setembro de 2022. 

-fh 5/f. :r~ e,4 
/ 

FABIO APARECIDO VALENTIM-ME 
Fabio Aparecido Valentim Coiso 

Fabio Aparecido Valentim - ME l 15.201.719/0001-68 
Av. Juracy Lucas 1 8711 Centro I CEP 79540-000 1 Cassilândia I MS 

067 3596 75111999309860 1 fabio_peba@hotmail.com 



ANEXO VII - DECLARAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CADASTRO NO SISTEMA e-Cjur 

FABIO APARECIDO VALENTIM - ME, CNPJ/MF Nº 15.201.719/0001-68, 
DECLARA, em cumprimento ao disposto conforme inciso V do art. 15 c/c art. 17 da 
Resolução TCE/MS Nº 65/2017 (alterada pela Resolução TCE/MS Nº. 149, de 28 de 
Julho de 2022), AUTORIZAMOS, a Câmara Municipal de Cassilândia a efetivar nosso 
cadastro junto ao Sistema e-Cjur, disponibilizando todos os dados necessários para a 
formalização Contratual, caso sejamos vencedor do certame licitatório, não 
configurando nenhuma violação aos direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Nº. 13.709, de 14 de 
Agosto de 2018. 

"RESOLUÇÃO TCE-MS NS1149, DE 28 DE JULHO DE 2022. Altera a Resolução nfl 65, de 13 
de janeiro de 2017, que dispõe sobre o Cadastro dos Órgãos Jurisdicionados 
ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como dos responsáveis 
pelas Unidades Gestoras no Sistema e-C]UR". 

Art. 2º A Resolução TCE-MS nº 65, de 13 de janeiro de 2017, passa a vigorar acrescida 
das seguintes disposições: 
Art. 15 .. 

V - cadastrar a empresa contratada no Sistema e-CJUR, autenticada com 
assinatura digital, identificando: razão social, CNPJ, nome de fantasia, inscrição 
estadual, inscrição municipal, e-mail válido, telefone fixo e celular, endereço ~ / ~~ 
completo, período de responsabilidade, dados do contrato, bem como a Q 'f/ .Jf ~li!' 
qualificação completa dos sócios e administradores com as informações '2) ,I~~~ 
individuais discriminadas no inciso II, do art. 2º, desta Resolução. (grifo nos~f'6.~ 

§-Y~~* DE ACORDO ~ !-,.•J9 
EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: FABIO APARECIDO VALENTIM - 
NOME FANTASIA: PEBA OFICINA MECÂNICA E AUTO PE 
CNPJ/MF Nº: 15.201.719 0001-68 

Fabio Aparecido Valentim - ME l 15.201.719/0001-68 
Av. Juracy Lucas 1 8711 Centro I CEP 79540-000 1 Cassilândia I MS 

067 3596 7511 1999309860 1 fabio_peba@hotmail.com 1 
~ 
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ENDEREÇO: AV. JURACY LUCAS, 871 - CENTRO - CEP 79540-000 
CASSILÂNDIA - MS 

RAZÃO SOCIAL: FABIO 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: APARECIDO 

VALENTIM - ME 28.398.889-4 101073 
TELEFONE Nº: 

FAX Nº: E-MAIL VÁLIDO: 067 3596 7511 
NÃO POSSUI fabio_peba@hotmail.com 067 3596 1574 

CELULARNº: LOCAL: DATA: 067 99930 9860 CASSILÂNDIA - MS 28/09/2022 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA: 

J~ ~. Jt~-é:-o_âcP 
FABIO APARECIDO VALENTIM COLSO 

Fabio Aparecido Valentim - ME l 15.201.719/0001-68 
Av. Juracy Lucas 1 871 / Centro ICEP 79540-000 1 Cassilândia I MS 

067 3596 7511 / 99930 9860 1 fabio_peba@hotmail.com 

-~ 
@ 
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ENVELOPENº02-DOCUMENTAÇÃO 

À CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

FABIO APARECIDO VALENTIM - ME 

CNPJ/MF: 15.201.719/0001-68 

AV. JURACY LUCAS, 871- CENTRO 

CEP 79540-000 - CASSILÂNDIA- MS 

°'t. 

~'i~ ã: 

~lfi =•~t 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

'31; 

Cassilândia/MS, 30 de setembro de 2022 

ATO DE ADJUDICAÇÃO 

IVONETE MOREIRA CAMARGO,. Pregoeira da Câmara Municipal de Cassilândia -MS, no uso das suas 

atribuições, e com base no disposto nos artigos 38 e 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e do que 

consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, 

decide ADJUDICAR o objeto da licitação da seguinte forma: 

LOTE 1- VEÍCULO CAMINHONETE 510 - PLACA NRL 9H69 

ITEM MARCA- PREÇO PREÇO 
Nº ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

FABRICANTE UNID. UNITÁRIO TOTAL 

1. VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1 ORIGINAL GM UNO 1828,00 1828,00 
2. VÁLVULA TERMOSTÁTICA li ORIGINALGM UNO 1320,00 1320,00 3. RETENTOR DE COMANDO ORIGINALGM UNO 320,00 320,00 4. FILTRO DE ÓLEO ORIGINALGM UNO 50,00 50,00 
5. ÓLEO 5W30 MOBIL UNO 45,00 225,00 6. JOGO DE VELA COM 4 UNO ORIGINALGM UNO 865,00 865,00 
7. ADITIVO DE RADIADOR ORIGINALGM UNO 30,00 30,00 
8. COLA DE SILICONE THREEBOND UNO 35,00 70,00 9. KIT RETIFICAÇÃO ORIGINALGM UNO 5.800,00 5.800,00 
10. ABRAÇADEIRA 5X39 ORIGINALGM UNO 1,50 15,00 
11. ABRAÇADEIRA 25X38 ORIGINALGM UNO 5,00 10,00 
12. ABRAÇADEIRA 38X51 ORIGINALGM UNO 8,00 16,00 13. ABRAÇADEIRA 51X64 ORIGINALGM UNO 7,00 14,00 
14. ABRAÇADEIRA 22X32 ORIGINALGM UNO 6,00 12,00 
15. BOMBA D'ÁGUA ORIGINALGM UNO 3.980,00 3.980,00 
16. CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINALGM UNO 265,00 265,00 
17. SERVIÇO MECÂNICO 

SERVIÇO SERVIÇO 4.080,00 COMPLETO 4.080,00 
VALOR TOTAL DO 

18.900,00 LOTE 

\ 

LOTE 01-À empresa declarada CLASSIFICADA: FABIO APARECIDO VALENTIM - ME, inscrita no CNPJ nº 
15.2021.719/0001-68, que apresentou proposta de preço, correspondente ao valor global de R$ 18.900,00 
(dezoito mil e novecentos reais), e foi considerada habilitada em vista da apresentação dos documentos conforme 
requerido no instrumento convocatório. 

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no§ 4º do artigo 109 

da Lei Federal nº 8.666/93. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO TIPO 
PICAPE CAMINHONETE SlO, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225. 

EMPRESA ADJUDICADA: FABIO APARECIDO VALENTIM - ME, inscrita no CNPJ nº 15.2021.719/0001-68, - LOTE 1 
- NO VALOR GLOBAL DER$ R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais). 

CASSJLÂNDIA-MS, 30 DE SETEMBRO DE 2022. 



Diário Oficial 
Cassilândia - MS 

Ano V I Nº 2026 Segunda-feira, 3 de Outubro de 2022 www.cassilandia.ms.gov.br 

.Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

EXTRA TO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N• 003/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N• 030/2022 

ouu ro. LX[CUÇI\O D[ M/\NUrENÇÁO HE PARADOHA COMPI [T/\ (MMI RI/\L C MÁO DE OBRA) DO VEÍCULO 111'0 
'ICIIPE C/IMINHONETE 510, PI /1(/1 NIU 9H5g, /\NO 2017 E MODELO llE FABRICAÇÃO 7018. ?Ml!IMÔNIO Nº 225. 

EMPRESA ADJUDICAI)/\; r111110 AP/\R[CIDO V/\LEllTl\1- ME, inscrita no CNPI n" 1~.1021.719/0001·68, -LOTI: 1 
• NO VALOR GLOBAL DER$ R$ 18.900,00 (de,oito mil e novecentos reais). 

cr,ss11 ÂNDl/1 MS, 30 DE SETEMBRO DI. <027. 

IVONL 1 [ ~EJi~rRC.O 
l'UC<iarn(o ry 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

1~ 

Cassilândia-MS, 03 de outubro de 2022. 

INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS 

PARECER: LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 
003/2022. 

EMENTA: LICITAÇÃO. ANÁLISE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PREGÃO 

PRESENCIAL. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA 

(MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE 510, 

PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO 

Nº 225, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONSOANTE O EDITAL E SEUS 
ANEXOS, QUAIS SEJAM. LEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO. 

Trata-se de Pregão Presencial que objetiva a EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA 

(MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE 510, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E 

MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225, para esta Câmara Municipal, consoante o Edital e seus 
anexos, quais sejam. 

Comprova-se nos autos que a fase preparatória prevista na lei nº 8.666/93 já foi objeto de análise, 
conforme Parecer Jurídico de fls. 63/65. 

seguir: 
Relativamente às regras da fase externa, igualmente restaram cumpridas, conforme se denota a 

FASE EXTERNA - ART. 4º LEI 10.520/04. FOLHAS 
Incisos 1, li, Ili e IV Publicação da convocação dos participantes, com definição do objeto, data, 

667 horário e local para obtenção do Edital, bem como a sua divulgação 
Prazo fixado para a presentação das propostas, contado a partir da Inciso V 

67 publicação do aviso, não inferior a 8 (oito} dias úteis. 

Inciso VI Credenciamento dos representantes dos licitantes. 116 

Inciso VII Apresentação de declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 
120 habilitação. 

Entrega dos envelopes contendo as propostas com a indicação do objeto e 
125/127 e Inciso VII do preço oferecidos, abertura e verificação das propostas com os requisitos 
116/119 do Edital. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Inciso VIII, IX, X e Fase de lances, julgamento e classificação das propostas e decisão do 
117/119 XI Pregoeiro. 

Inciso XII Abertura dos envelopes de habilitação. 138 e 
128/137 Inciso XIII Habilitação 

119 
Inciso XV Declaração do vencedor. 

119 
Inciso XVIII Fase recursai 

119 

Face ao exposto, sem entrar no juízo de conveniência dos atos administrativos, cumprindo os requisitos 
legais, opino favoravelmente quanto à adjudicação e homologação do feito em favor da empresa FABIO 
APARECIDO VALENTIM - ME, inscrita no CNPJ nº 15.2021.719/0001-68, nos exatos termos do que consta na Ata 
de fls. 116/119 

É o parecer de natureza meramente opina tiva, que deve ser levada ao conhecimento da consulente. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

Senhor Controlador, 

- 
Encaminho este processo administrativo para a análise e emissão de parecer desta 

Controladoria, quanto à viabilidade de formalização do contrato, do presente Pregão Presencial que objetiva a 

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO TIPO PICAPE 

CAMINHONETE 510, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225, para 

esta Câmara Municipal, consoante o Edital e seus anexos, quais sejam. 

consideração. 
Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

Cassilândia - MS, 03 de outubro de 2022 

Ana Angelica Silva Rodrigues de Oliveira 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

À Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal 
de Cassilândia - MS. 

Senhora presidente, 

A unidade de controle interno da Câmara Municipal de 

Cassilândia - MS, por intermédio do servidor efetivo Tiago Ferreira 

dos Santos, controlador interno, no uso de suas atribuições legais 

previstas na Lei Complementar Municipal nº 181/2015, vem mui 

respeitosamente, apresentar PARECER FAVORÁVEL em relação ao Pregão 

Presencial nº 003/2022, Processo Administrativo nº 030/2022, tendo 

em vista o fiel cumprimento de todos os critérios previstos na lei 

nº 8.666/93 e Resolução nº 88/2018 do TCE/MS. 

Coloco-me a inteira disposição para dirimir quaisquer 

outras dúvidas. Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de 
elevada estima e consideração. 

Cassilândia - MS, 03 de Outubro de 2022. 

Câmara Municipal de Cassilândia - Mato Grosso do Sul. 

Rua Amin José, nº 356, Centro, Cassilândia - MS, CEP 79540-000. Fone (67) 3596-1331. 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR, DIVINO JOSÉ DA SILVA, VEREADOR - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

Após o processo administrativo tramitar pelos setores competentes, para as devidas providências, encaminhamos, 

para a vossa assinatura, a HOMOLOGAÇÃO para as empresas: 

LOTE 1- VEÍCULO CAMINHONETE Sl0 - PLACA NRL 9H69 
ITEM 

MARCA- PREÇO PREÇO ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS UNID. UNITÁRIO TOTAL Nº FABRICANTE 
1. VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1 ORIGINAL GM UND 1828,00 1828,00 2. VÁLVULA TERMOSTÁTICA li ORIGINALGM UNO 1320,00 1320,00 ·3, RETENTOR DE COMANDO ORIGINAL GM UND 320,00 320,00 4. FILTRO DE ÓLEO ORIGINAL GM UND 50,00 50,00 5. ÓLEO 5W30 MOBIL UND 45,00 225,00 6. JOGO DE VELA COM 4 UNO ORIGINALGM UND 865,00 865,00 7. ADITIVO DE RADIADOR ORIGINAL GM UND 30,00 30,00 8. COLA DE SILICONE THREEBOND UNO 35,00 70,00 9. KIT RETIFICAÇÃO ORIGINAL GM UND 5.800,00 5.800,00 10. ABRAÇADEIRA 5X39 ORIGINALGM UND 1,50 15,00 11. ABRAÇADEIRA 25X38 ORIGINALGM UND 5,00 10,00 12. ABRAÇADEIRA 38X51 ORIGINAL GM UND 8,00 16,00 13. ABRAÇADEIRA 51X64 ORIGINAL GM UND 7,00 14,00 14. ABRAÇADEIRA 22X32 ORIGINALGM UND 6,00 12,00 15. BOMBA D'ÁGUA ORIGINAL GM UND 3.980,00 3.980,00 '16. CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINAL GM UND 265,00 265,00 

17. SERVIÇO MECÂNICO 
SERVIÇO SERVIÇO 4.080,00 COMPLETO 

4.080,00 
VALOR TOTAL DO 

18.900,00 LOTE 

LOTE 01-À empresa declarada CLASSIFICADA: FABIO APARECIDO VALENTIM - ME, inscrita no CNPJ nº 
15.2021.719/0001-68, que apresentou proposta de preço, correspondente ao valor global do lote de R$ 
18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), e foi considerada habilitada em vista da apresentação dos documentos 
conforme requerido no instrumento convocatório. 

Cassilândia-MS, 03 de outubro de 2022 

~-~ 
ANA ANGELICA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 
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ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O VEREADOR, DIVINO JOSÉ DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL, no uso das suas atribuições, e com base no disposto nos Arts. 38 e 109 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações, e do que consta do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL N

11
003/2022, DECIDE HOMOLOGAR, o objeto da referida licitação para as empresas: 

LOTE 1-VEÍCULO CAMINHONETE SlO - PLACA NRL 9H69 
ITEM 

MARCA- PREÇO PREÇO N2 ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 
FABRICANTE UNID. UNITÁRIO TOTAL 

1. VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1 ORIGINALGM UND 1828,00 1828,00 2. VÁLVULA TERMOSTÁTICA li ORIGINALGM UND 1320,00 1320,00 3. RETENTOR DE COMANDO ORIGINALGM UND 320,00 320,00 4. FILTRO DE ÓLEO ORIGINAL GM UND 50,00 50,00 5. ÓLEO 5W30 MOBIL UND 45,00 225,00 ·6. JOGO DE VELA COM 4 UND ORIGINAL GM UND 865,00 865,00 7. ADITIVO DE RADIADOR ORIGINAL GM UND 30,00 30,00 8. COLA DE SILICONE THREEBOND UND 35,00 70,00 9. KIT RETIFICAÇÃO ORIGINAL GM UND 5.800,00 5.800,00 10. ABRAÇADEIRA 5X39 ORIGINAL GM UND 1,50 15,00 11. ABRAÇADEIRA 25X38 ORIGINAL GM UND 5,00 10,00 12. ABRAÇADEIRA 38X51 ORIGINALGM UNO 8,00 16,00 13. ABRAÇADEIRA 51X64 ORIGINALGM UND 7,00 14,00 14. ABRAÇADEIRA 22X32 ORIGINAL GM UND 6,00 12,00 15. BOMBA D'ÁGUA ORIGINAL GM UND 3.980,00 3.980,00 16. CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINAL GM UND 265,00 265,00 
17. SERVIÇO MECÂNICO 

SERVIÇO SERVIÇO 4.080,00 COMPLETO 
4.080,00 

VALOR TOTAL DO 
18.900,00 LOTE 

LOTE 01-À empresa declarada CLASSIFICADA: FABIO APARECIDO VALENTIM - ME, inscrita no CNPJ nº 
15.2021.719/0001-68, que apresentou proposta de preço, correspondente ao valor global do lote de RS 
18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), e foi considerada habilitada em vista da apresentação dos documentos 
conforme requerido no instrumento convocatório. 

Os autos estão com vista franqueada aos interessados para os efeitos do disposto no § 4º do artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO TIPO 
PICAPE CAMINHONETE 510, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225. 

EMPRESAS ADJUDICADAS: LOTE 01 - À empresa declarada CLASSIFICADA: FABIO APARECIDO VALENTIM - ME, 
inscrita no CNPJ nº 15.2021.719/0001-68, que apresentou proposta de preço, correspondente ao valor global do 
lote de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), e foi considerada habilitada em vista da apresentação dos 
documentos conforme requerido no instrumento convocatório. 

MS, 03 DE OUTUBRO DE~ 



Ano V I Nº 2028 

Diário Oficial 
Cassilândia - MS 
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
rREGÀO PRESENCIAL N• 003/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 030/2022 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) 00 VE(CULO TIPO 
PICAPE CAMINHONETE S10, PLACA NRL 9H69. ANO 2017 E MOO[LO DE FAílRICAÇÃO 2018. PATRIMÔNIO Nº 225. 

EMPRESAS ADJUDICADAS: LOTE 01 - À empresa declarada CLASSIFIC.~DA: FAOIO APARECIDO VALENTIM - ME, 
inscrita no CNPJ n• 15.2021.719/0001-68, que apresentou proposta de preço, correspondente ao valor global do 
lote de R$ 18.900,00 {dezoito mil e novecentos reais). e foi considerada habilitada em vrsta da apresentação dos 
documentos conforme requerido no instrumento convocatório. 

45 
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CONTRATO Nº 019/2022. 

"CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA 
(MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEICULO TIPO PICAPE CAMINHONETE 
510, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, 
PATRIMÔNIO N9 225, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA- ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, E A EMPRESA, FABIO 
APARECIDO VALENTIM - ME. 

Pela presente CONTRATAÇÃO PÚBLICA que entre si fazem de um lado a, CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASSILÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 03.334.191/0001-26, com sede administrativa 
localizada na Rua Amin José, 356, Centro, nesta cidade e município de Cassilândia-MS, neste 
ato representada pelo seu Vereador Presidente, o Senhor, DIVINO JOSt DA SILVA, brasileiro, 
casado, agente político municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 0007.668.19 

/SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o nº 583.415.791-20, residente e domiciliado a Rua 
Francelina Tomaz Moreira, nº 315, Jardim Minas Gerais, nesta cidade de Cassilândia-MS, aqui 

denominada simplesmente ele CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa, FABIO APARECIDO 
VALENTIM - ME, Pessoa Jurídica de Direito Interno Privado, inscrita no CNPJ nº 
15.2021.719/0001-68, estabelecida na Avenida Juracy Lucas, nº 871, bairro Centro, na cidade 
de Cassilândia-MS, representada neste ato, pelo Sócio/Proprietário, o Senhor FABIO 
APARECIDO VALENTIM COLSO, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado a Rua 
José Salviano Soares, nº 145, bairro Laranjeiras, na cidade de Cassilândia-MS, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 979.216 SSP/MS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 712.347.561-53, 
doravante denominado CONTRATADO, ajustam o presente CONTRATO, mediante as cláusulas 
e condições aqui estipuladas. 

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente CONTRATO é firmado em decorrência da homologação 
do Vereador Presidente da Câmara Municipal, exarada em despacho constante no PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 030/2022, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, nos 
termos da Lei Federal nº 10.520/02, e a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com nova 
redação dada pela Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho de 1994. 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aplica-se a este instrumento contratual, as disposições da Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações e atualizações da Lei Federal nº 
8.883 de 08 de junho de 1994, em especial para dirimir os casos omissos e a integral execução 
do presente CONTRATO. Relativamente ao disposto no presente CONTRATO, aplicam-se 
subsidiaria mente as disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. O objeto do presente Instrumento Contratual é a EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO 
REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO TIPO PICAPE 
CAMINHONETE S10, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE FABRICAÇÃO 2018, 
PATRIMÔNIO Nº 225. 

LOTE 1-VEÍCULO CAMINHONETE 510 - PLACA NRL 9H69 
ITEM MARCA- PREÇO PREÇO 
Nº ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS 

FABRICANTE UNJO. UNITÁRIO TOTAL 
1. VÁLVULA TERMOSTÁTICA 1 ORIGINALGM UNO 1828,00 1828,00 2. VÁLVULA TERMOSTÁTICA 11 ORIGINAL GM UNO 1320,00 1320,00 3. RETENTOR DE COMANDO ORIGINAL GM UNO 320,00 320,00 4. FILTRO DE ÓLEO ORIGINAL GM UNO 50,00 50,00 5. ÓLEO SW30 MOBIL UNO 45,00 225,00 -6. JOGO DE VELA COM 4 UNO ORIGINALGM UNO 865,00 865,00 7. ADITIVO DE RADIADOR ORIGINALGM UNO 30,00 30,00 8. COLA DE SILICONE THREEBOND UNO 35,00 70,00 9. KIT RETIFICAÇÃO ORIGINALGM UNO 5.800,00 5.800,00 10. ABRAÇADEIRA 5X39 ORIGINALGM UNO 1,50 15,00 11. ABRAÇADEIRA 25X38 ORIGINALGM UNO 5,00 10,00 12. ABRAÇADEIRA 38X51 ORIGINALGM UNO 8,00 16,00 13. ABRAÇADEIRA 51X64 ORIGINAL GM UNO 7,00 14,00 14. ABRAÇADEIRA 22X32 ORIGINALGM UNO 6,00 12,00 15. BOMBA D'ÁGUA ORIGINAL GM UNO 3.980,00 3.980,00 16. CORREIA DO ALTERNADOR ORIGINALGM UNO 265,00 265,00 

17. SERVIÇO MECÂNICO 
SERVIÇO SERVIÇO 4.080,00 COMPLETO 

4.080,00 
VALOR TOTAL DO LOTE 18.900,00 

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS: 
2.1. São partes integrantes deste CONTRATO, os documentos a seguir discriminados, cujo 
inteiro teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independentemente de sua 
transcrição ou anexação: 

2.2. Ato Convocatório - EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N2 003/2022 e seus ANEXOS, bem 
como a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação da CONTRATADA e demais 
elementos integrantes do Procedimento Administrativo. 

2.3. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 
complemento a este Termo Contratual, definirem a sua extensão, e desta forma, regerem a 
execução adequada do CONTRATO ora celebrado. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
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3.1. O regime de execução é o indireto por menor preço do lote. 

CLAUSULA QUARTA- DA FISCALIZAÇÃO: 

4.1. A fiscalização será exercida por servidor designado por Ato para o acompanhamento e a 
fiscalização do CONTRATO, bem como pelo fornecimento. 

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

4.3. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 
responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto do CONTRATO. 

4.4. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades, 
ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas para a execução do 
objeto do CONTRATO. 

4.5. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 
fiscalização, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e 
atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

CLAUSULA QUINTA - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA, ACEITE E RECEBIMENTO E 
GARANTIA: 

5.1. Os serviços deverão ser entregues na Câmara Municipal, conforme designação da 
mesma, mediante emissão de solicitação. 

5.1.1.A CONTRATANTE efetuará o pedido dos serviços e a CONTRATADA deverá 
desmontar, higienizar, identificar as peças danificadas, trocar peças, montar, instalar 
no veículo e testar, deixando-o em perfeitas condições de uso. 

5.1.2. Os serviços deverão ser prestados na oficina da CONTRATADA. A prestadora dos 
serviços receberá o veículo encaminhado pela CONTRATANTE, e deverá dar início na 
execução dos serviços no quantitativo solicitado e no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis após o recebimento do veículo e da ordem de serviço; 

5.1.3. Os serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
após o recebimento do veículo pela CONTRATADA. 

5.1.4. Os materiais (peças de reposição) deverão ser novos, genuínos ou 
originais de fábrica do veículo, não sendo aceito os que não apresentarem tal 
característica; 
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5.1.5. A CONTRATADA será responsável pela garantia dos serviços no prazo de 
06 (seis) meses ou 10.000 (dez rnil) quilômetros, bem como garantia de 06 (seis) meses 
contra vícios e defeitos de fabricação das peças substituídas. 

5.1.5.1. Após a devolução do veículo, se houver a necessidade de 
atendimento técnico nos serviços prestados, deverão ser realizados nos 
locais onde se encontra o veículo. Quando da solicitação de atendimento no 
local (chamado técnico), a empresa fornecedora terá que realizar o 
atendimento em no máximo 02 (duas) horas úteis. Se necessário for a 
realização do atendimento em prazos diferentes, somente será concedido 
após análise dos motivos apresentados pela fornecedora, podendo ou não 
ser aprovado. 

5.1.6. Quaisquer despesas inerentes à entrega do objeto no local indicado são de 
responsabilidade e custeamento da CONTRATADA; 

5.1.7. Para o bom andamento dos serviços, objeto desta licitação, a 
CONTRATADA deverá manter durante a vigência do contrato, peças e equipamentos 
suficientes para atender a demanda do Município, bem como técnicos/mecânicos 
devidamente treinados que possam orientar e atender as solicitações no prazo 
estipulado. 

5.1.8. 
A CONTRATANTE manterá um servidor designado para fiscalização dos 

serviços objeto deste CONTRATO, o qual deverá comunicar a Administração caso 
estejam ocorrendo desídia na prestação dos serviços licitados. 

5.2. A CONTRATADA deverá entregar os serviços de acordo com as necessidades da 
administração pública, conforme condições estabelecidas neste CONTRATO. 

5.2.1. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos 
serviços e peças obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou for entregue 
ern desacordo com o apresentado na proposta. 

5.3. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar as suas expensas, o serviço ou a peça que vier 
a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação. 

5.4. Os serviços e peças estarão sujeitos à verificação, pela unidade requisitante, da 
compatibilidade com as especificações do Edital e de seus Anexos, principalmente neste 
Estudo, no que se refere à quantidade e qualidade. 

5.5. Para efeitos deste CONTRATO, entende-se: 
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5.5.1. PEÇA e ACESSÓRIO GENUÍNO: Material novo e de primeiro uso, produzido e/ou 
pelo fabricante/montadora do veículo, tem garantia e qualidade assegurada pelo 
mesmo. 

5.5.2. PEÇA e ACESSÓRIO ORIGINAL: Material novo, de primeiro uso, não sendo 
reciclado, recondicionado ou remanufaturado, produzido por qualquer fabricante, 
adquirida de fornecedores alternativos e também pelas montadoras do veículo, possui 
garantia assegurada pelos mesmos e qualidade de acordo com as normas Técnicas 
Brasileiras (ABNT). 

5.6. A CONTRATADA dos serviços fornecerá todas as peças e materiais necessarios e 
suficientes ao perfeito funcionamento do veículo encaminhado a manutenção, sendo todas 
novas e de primeiro uso, não sendo aceitas, sob qualquer hipótese, peças recicladas, 
recondicionadas ou remanufaturadas. 

5.7. Os serviços de manutenção reparadora constarão de mão-de-obra referente à 
execução de reparos completo no motor, contemplando: desmontar, limpar/higienizar, 
identificar peças danificadas, retificar, trocar peças, montar, instalar no veículo e realizar os 
testes necessários deixando o veículo apto para o uso. Todos os serviços devem obedecer todas 
as normas relativas como prescreve a ABNT. 

5.8. Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se subsidiariamente, as 
disposições da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
6.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além das demais previstas para o objeto 
deste CONTRATO ou dele decorrentes: 

6.1.1. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que sejam 
solicitadas pelos proprietários ou empregados da CONTRATADA; 

6.1.2. Rejeitar a execução 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 CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do objeto deste CONTRATO; 

6.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre multas, \} 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; \~ 
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6.1.6. Fiscalizar a execução do objeto deste CONTRATO, podendo intervir durante a 
sua execução, para fins de ajustes ou sua suspensão. 

CLAUSULA StTIMA- DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas para o objeto deste 
CONTRATO ou dele decorrentes: 

7.1.1. Efetuar os serviços, a que se refere o objeto deste CONTRATO, de acordo com 
as especificações fornecidas em sua proposta de preços. 

7.1.2. Cumprir com todos os prazos e condições estabelecidos neste CONTRATO; 

7.1.3. Facilitar todas as atividades de fiscalização que serão feitas pela CONTRATANTE; 

7.1.4.Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem 
devidos em decorrência do objeto deste CONTRATO, bem como as contribuições 
devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes 
de trabalho e outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto 
pactuado; 

7.1.5. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 
elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para a 
CONTRATANTE; 

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

7.1.7. Não transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações decorrentes 
deste CONTRATO, ou títulos de créditos emitidos por ela e sem aceite, como garantia, 
fiança, ou outra forma qualquer de ônus, sob pena de rescisão unilateral do 
CONTRATO. 

7.1.8. Fornecer os quantitativos licitados acrescidos em até 25% (vinte e cinco por 
cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65º, da Lei n. 
8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis; 

7.1.9. Manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
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CLÁUSULA OITAVA- DAS DESPESAS: 

8.1. As despesas para o processamento e pagamento do objeto deste CONTRATO, correrão 
à conta dos Programas de Trabalho a seguir: 

01- Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
01.01.31 -Ação Legislativa. 
01.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
3.3.90.30 - Material de Consumo. 
3.3.90.39- Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica 

8.2. E dotações que vierem a substituir no exercício seguinte. 

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 
9.1. O prazo de vigência deste CONTRATO será da data de sua assinatura até 31/12/2022, 
independentemente do prazo de garantia, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as 
partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação 
pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação 
em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DtCIMA- DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
10.1. O valor global decorrente da execução do objeto deste CONTRATO é de R$ 18.900,00 
(dezoito mil e novecentos reais). 

10.2. O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento definitivo, após a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica para 
conferência e ateste. 

10.3. Previamente ao pagamento, será aferida a regularidade da CONTRATADA perante 
Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS), a 
Justiça do Trabalho, Fazenda Federal, Estadual e Municipal. 

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade da CONTRATADA, dever-se 
á providenciar a sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
CONTRATANTE. 

10.3.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, a CONTRATANTE comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização 
da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
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10.3.3. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE adotará as medidas 
necessárias à rescisao contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 

10.4. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será 
sustado para que a fornecedora tome as medidas necessárias, passando o prazo para o 
pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 

10.5. Caso se constate erro ou irregularidade na nota fiscal, a CONTRATANTE, a seu critério, 
poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la. 

10.6. Na hipótese de devolução, a nota fiscal/fatura será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

10. 7. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da 
CONTRATADA. 

10.8. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições 
financeiras. 

10.9. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, 
pela CONTRATADA de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

10.10. A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos 
os pagamentos devidos à CONTRATADA. 

10.11. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 
pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua 
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) 
ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

1 = (TX/100)/365 

EM = 1 x N x VP, onde: 

1 =, Índice de compensação ftnancelra: 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DO VALOR: 
11.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial contratado poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento}, conforme o disposto no artigo 65, §§ 
1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários; 

11.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as 
supressões que resultem de acordo celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS PENALIDADES: 
12.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste CONTRATO, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser apresentada no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das 
responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 

12.1.1. Advertência, por escrito, quando a proponente deixar de atender 
quaisquer indicações aqui constantes; 

12.1.2. Multa compensatória-indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total deste CONTRATO ou Instrumento equivalente; recolhida no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, contados da comunicação oficial; 

12.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 

12.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 

12.2. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo ~ 
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máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 
sentido da aplicação da pena. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
13.1. Constituem motivos para rescisão do CONTRATO, os previstos nos artigos 77 e 78 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo da aplicação das penalidades a que 
alude o artigo 87 da mesma Lei. 

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

13.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos 1, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.663/93; 

13.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e 
fundamentada da CONTRATADA, reduzida a termo, desde que haja conveniência da 
CONTRATANTE; 

13.2.3. 

13.3. Fica expressamente acordado que em caso de rescisão, nenhuma remuneração será 
cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e 
comprovadamente realizadas pela CONTRATADA previstas no presente CONTRATO. 

Judicial, nos termos da legislação; 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO: 
14.1. A publicação do presente instrumento, em extrato, no Jornal Oficial do Município, ficará 
a cargo da CONTRATANTE, no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA- DA LEI ANTICORRUPÇÃO: 
15.1 A CONTRATADA deverá atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 - Lei 
Anticorrupção, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período contratual, 
conduzirão suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais 
aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta 
ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar 
qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar 
negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA- DA NOVAÇÃO: 
16.1. A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste 
CONTRATO e na Lei em geral e a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa 
em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou 
desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos à disposição 
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da CONTRATANTE serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em 
relação a dispositivos legais. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 
17.1. O presente CONTRATO não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou 
parcialmente. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o qual fica desde já eleito 
pelos Contratantes como domicílio, para que neles exercitem e cumpram todos os direitos e 
obrigações decorrentes do presente instrumento contratual. Em qualquer procedimento 
judicial que a CONTRATANTE ou a CONTRATADA derem causa, correrão por sua conta, além do 
principal, todos os custos e despesas oriundas desta medida e ainda os honorários advocatícios, 
mesmo em caso de purgação de mora. 

E por estarem avindas e contratados, as partes assinam o presente CONTRATO, em 2 (duas) 
vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias 

DOR - PRESIDENTE 

{CONTRATANTE} 

Cassilândia-MS, 06 de outubro de 2022. 

FABIO APA 000 VALENTIM - ME 
SÓCIO PROPRIETÁRIO 

FABIO APARECIDO VALENTIM COLSO 
{CONTRATADA} 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
cPF: q '1, 15~ 3 n - 0'1 



l~ 
Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2022 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CASSLÂNDIA E FABIO APARECIDO VALENTIM - ME 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) 
DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE 510, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE 
FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO Nº 225. 

VIGÊNCIA: 06/10/2022 A 31/12/2022 

VALOR: R$ 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS) 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01. -CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 
01.01.31- CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 
01.01.31 - AÇÃO LEGISLATIVA 

01.031.0046.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO LEGISLATIVO 
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
3.3.90.30- MATERIAL DE CONSUMO 

LOCAL/DATA: CASSILÂNDIA, 06 DE OUTUBRO DE 2022. 

ASSINAM: VEREADOR, DIVINO JOSÉ DA SILVA E FABIO APARECIDO VALENTIM COLSO 
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EXTRATO DO CONTRATO N2 019/2022 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE CASSLÂNDIA t FABlü APAKtUUO VALENTIM · ME 

OBJETO: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) 
DO VEÍCULO TIPO PICAPE CAMINHONETE SlO, PLACA NRL 9H69, ANO 2017 E MODELO DE 
FABRICAÇÃO 2018, PATRIMÔNIO N2 225. 

VIGÊNCIA 06/10/2022 A 31/12/2022 

VALOR: R!> 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS} 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01. - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 
01.01.31 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA 
01.01.31 · AÇÃO LEGISLATIVA 
01.031.00462002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO LEGISLATIVO 
3.3.90 39 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
3.3 90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 

LOCAL/DATA: CASSII.ÂNDIA, 06 DE OUTUBRO DE 2022. 

ASSINAM: VERFADOR, DIVINO JOSÉ DA SILVA E ~/\810 APARECIDO VALENTIM COLSO 

20 
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ATO Nº 029;2022. 

Rf'SOI.VE: 

Ls t a d o d e Maio Gr o s s o Sul 

Câmara Municipal de Cassil:1ndii1 

O l'rl'.sidcuie da Câmara i\lunicip:ol de 
Ca.-ssilândia - .\'IS. no uso cll· 'l:Ua~ 
atribuiçõt•s lrenis ... 

Art. l •) ~ Renomear a Comissão Permancmc <.k- l .icuucào para n cxen:iciu de 202:!, 
onde deverão deliberar sobre as propostas uprvseruudas nux liciraçõcs efetuadas pela Câmara 
Municipal, nos termos do Art. 5 l "caput" da l.ci 8.666/93. composta por: 

l'rl!sidi.:ntc: Ana Angelicn Silvu Rodrigues de Oliveira 

Membros: Bruno Montclo Nishi e Suzana Aparecida Leal de Camarg« 

Suplente: Patrícia Martins Ribeiro d~ Oliveira 

Parágrafo Único 

financeiro para u Câmara Municipal, exceto as despesas de \ iagern quando a serviço da 
As nomeações de que truta este artigo não acarretarão ônus 

mesma. 

Art. 2' - Iornar-se sem deito o AIO WOU 1:2022, de I O de janeiro de 1012 

Art. Jº ~ l.:sk Aro entra cm vigor na data <.h: sua pubhcação, revogadas us dbf)O~i,·ües 
em contrário. 

Càmara Municípal de Cass,lãncha - Mato Orossc ao Sul. 

Rua Arliln José, n• 356, Centro, Cassilàndia-MS, CEP 79540-000 Fone (Si) 3596-1331 
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Câmara Municipal de Cassilândia 

ATO N 030/20c1 

O PRí-Sllll-Nlr D:\ C},1'1ARA 
1'.IUNICIP,\I. DI · cASSII.Í-NDll\•M~. 
no uso de suas atnburções lc·gais 

RESOI.VE· 

,\n 1" - Nomear para julgar e conduzir o~ Processos l.ic,1,1tónos n,1 Modalidade Preg:w da 
Câmara Municipal de CassilànJ1a. cornposra por 

Pregoeira: lvonete Moreira Camargo 

M~mbros de Equipe de Apoio Mana Divina de Souza e Wclhngton Bcguclin] de A~"~ 

Suplcntl.!. Maria Camila Lconc] 

Parágrafo lJnicu As nomeações de que trata t\stt• artigo nâo t1c:-1rn . .tarâo ônus tinancciro 
para a Cãmara Municipn], exceto as despesa« d!.! vtagcrn quando a scrv iço da mesma. 

An 2° Os trabalhos dos nomeados dC'\L'r~lo ser executados cunfurmc a, d1,;;pn!-.1ç('í1.~~ 
con(;ta11tl..!'s da Lei Federal nº IU 520'2008 e ~llb!:_..iJi~1rinml!nh.' na Lt.·1 hxJerat n·~ 8 666 l<J<JJ t· !-.Ua-. 
n 1 teraçôcs 

Art, 3° ~ liste- Aio entra em vigor na data de sua publicação. fL·\ uga<la~ as dL~JXls1çôt:s cm contrarm 

Câmara Municipal .. OSWi\1.DO .IOSJ-, DOS SANTOS ... 18 de 111a10 de 2022 

f\,J~lULé {{,(_ / 
'DIVJJ\:O .IOSE DA su ~ 

\ Pr~sidentc 

1 1 
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ATO 048/2022. 

O PRESIDENTE D!\ CÀMARA 
MUN!Clf'AL DE CASSIL.<XNDIA-MS, 
no uso de suas atribuições legais ... 

RESOLVE: 

A,1. 1º - Designar o servidor GENESSY CASTRO PERfilRA, conforme Art, 67 da 1.ci 
8.666, de 21 de junho de 1993, como Fiscal do contrato Nº0 1912022, vinculado ao Pregão 
Presencial NºOOJ/2022, celebrado entre a empresa F!\BIO APARECIDO VALENTIM . MF e 
Càmarn Municipal de Cassilândia-MS. O objeto do presente Instrumento Contratual é a 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REPARADORA COMPLETA (MATERIAi. E MÃO DE 
OBRA} DO VEÍCULO TIPO P!CAPE CAMINHONETE SIO, PLACA NRI. 9H69. ANO 2017 E 
MODELO DE FAFlR!CAÇÀO 2018, PATRJMÔN!O Nº 225. 

Art, 2° - As nomeações de que trata este artigo não acarretarão ônus financeiro para a Câmara Municipal. 

Art. 3° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário. 

Cárnara Municipal ··OSWALDO JOSÊ DOS SANTos--, 0J de outubro de 2022. 

~,L~~ ~~0.IOSÉ DA SILV 
~ Presidente . 
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