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Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS OU SERViÇOS 

- 
NR. REQUISiÇÃO: 912021 DATA: 30/07/2021 

2 - CAMARA MUNICIPAL DE CASSILANDIA 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

1 - CAMARA MUNICIPAL 

SOLlCIT ANTE: DIVINO JOSÉ DA SILVA 

OBSERVAÇÃO: 

ITEM COD. PRODUTO / DISCRIMINAÇÃO MATERIAIS / QTDE FICHA NATUREZA UNIDADE VL. PREVISTO VL. TOTAL 

1 819 - 01 (UM) VEICULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN - ANO E 1.0000 20210011 449052 UNIDADE R$ 0,0000 R$ 0,0000 
MODELO MINIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA 

Ia. CÃMARA MUNICIPAL DE CASSILÃNDIA-MS 

V TOTAL GERAL: R$ 0,00 

DESPACHO 

ENCAMINHA-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 I. NO CASO DE OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA, E INCISO II PARA OUTROS SERViÇOS E DEMAIS AQUISIÇOES. 

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 MUNIClplO 
OBRIGADO A QUALQUER PAGAMENTO 

Usuário impressão: ANA 

1.15 -I.V.R.J. ·19/05/2017 
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03 
Estado de Mato Grosso Sul ~ 

Câmara Municipal de Cassilândia 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO 

A aquisição do veículo automotor se faz necessária para a locomoção e autonomia 
dos vereadores em suas funções parlamentares. 

Ademais, embora a Câmara Municipal de Cassilândia possua um veículo 
Caminhonete S10 e uma motocicleta Honda BIZ 125, ambos não são suficientes para 
atender a demanda dos trabalhos legislativos, visto que a quantidade de vereadores é 
superior a capacidade de passageiros dos veículos citados. 

Portanto, 

Desta forma, justifica-se a presente aquisição 

Vereador Presidente 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



OLf 
Estado de Mato Grosso Sul ~ 

Câmara Municipal de Cassilândia ~ 

PESQUISA DE MERCADO 

NOME DA EMPRESA VALOR TOTAL 
KAMPAIMOTORSLTDA R$ 92.830,00 
ENZO VEICULOOS LTDA R$ 87.500,00 

NAÇAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS 
LTDA R$ 86.330,00 

VALORMEDIO R$ 88.886,66 

I vonete Moreir 
Prego •...• ·J:O~' .----- 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEíCULOS l TDA 

Página 1 de 2 
CHEVROLET 

ORÇAMENTO/PROPOSTA DE PREÇOS feita em: 30/07/2021. 
A PEDIDO/DIRECIONADA PARA CÂMARA MUMNICIPAL DE CASSILÂNDIA MS 

PRODUTO: AUTOMÓVEL PASSEIO 
MARCA: CHEVROLET 
FOTO IlUSTRATIVA: 

TIPO: SEDAN 
MODELO: ONIX PLUS AT TURBO 116cv 

• Foto meramente ilustrativa - • Alguns itens selecionados podem não estar apresentados na imagem acima. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
MOTORIZAÇÃO Tipo: Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol; Número de cilindros: 3 em linha; Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 
S484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta): Gasolina: 116cv (85kW/114hp) @5500rpm / Etanol: 116 cv (85 Kw/ 114 hp) @5500; Torque 
Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta): Gasolina: 16.3 mkgf (160Nm) @2000 rpm / Etanol: 16.8mkgf (165 
Nm) @ 2000 rpm / TRANSMISSÃO Tipo: Automática de 6 velocidades / DIREÇÃO Tipo: Elétrica Progressiva / RODAS E PNEUS Rodas: 
Aço 15" x 6,0", 4 furos (Roda sobressalente de aço 15" x 4,0" T) / Pneus: 185/65R15 (Pneu sobressalente T115/70R15) / INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES Comprimento Total (mm): 4.474mm; largura - carroceria (mm): 1.730mm; largura Total - espelho a espelho 
(mm): 2.044mm; Altura (mm): 1.473mm; Distância entre eixos (mm): 2.600mm / CAPACIDADES Tanque de combustível (litros): 44 
litros; Porta-malas (litros): 500 litros. 

PRINCIPAIS ITENS DE SÉRIE: 
06 Air bags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina) / Ar- condicionado; Assistente de partida em aclive; Aviso sonoro e visual do 

. o de segurança para todos os passageiros; Banco traseiro bipartido e rebatível; Chave tipo canivete dobrável; Cinto de segurança 
otorista com ajuste de altura; Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos; Computador de bordo; Conjunto de alto 

falantes-4 unidades ( 2tweeters e 2 dianteiros ); Controlador de limite de velocidade; Controle eletrônico de estabilidade e tração; 
Controles do radio e telefone no volante; Console central com descansa-braço; Direção Elétrica Progressiva; Rádio AM/FM stereo, 
MP3/WMA player, bluetooth e entrada USB dupla (apenas carregamento); Roda de aço aro 15" com calotas integrais; Sistema de fixação 
de cadeiras para crianças ("Isofix e TopTether"); Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem ("EBD") e assistência 
de frenagem de urgência ("PBA"); Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual (modo de seleção de marcha 
eletrônico ERS); Trava elétrica das portas com acionamento na chave; Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento 
por "um toque", antiesmagamento e fechamento/abertura automática pela chave. 

ACESSÓRIOS INCLUSOS NESTE ORÇAMENTO: N/D 

OPCIONAIS SOLICITADOS E INCLUSOS NESTE ORÇAMENTO: N/O 

CORES DISPONíVEIS: 
Preto Ouro Negro (Metálica)/ Branco Summit (Sólida)/ Vermelho Carmim (Metélica)/ Azul Seeker (Metálica)/ Prata Switchblade 
(Metálica)/ Cinza Satin Steel. 

Av. Coronel Antonino, 1568 - Bairro Coronel Antonino - Campo Grande - MS - CEP: 79022-000 - Fone: (0**67) 3320 7000 



NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEíCULOS l TOA 

Página 2 de 2 

PRAZO DE ENTREGA: 
GARANTIA: 
COR OFERTADA: 

180 (cento e oitenta) dias 
12 meses 
BRANCO SUMMIT 

PROPOSTA FINACEIRA: 
VALOR UNITÁRIO: 
QTD. SOLICITADA: 
VALOR TOTAL: 
FORMA DE PAGAMENTO: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 

R$ 86.330,00 (Oitenta e seis mil trezentos e trinta reais) 
01 (um) 
R$ 86.330,00 (Oitenta e seis mil trezentos e trinta reais) 
À vista 
60 (sessenta) dias 

Respeitosamente. 

121 496 407 I 0001 · 211 
Inse. Estadual: 28.402.125.3 

NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE veíCULOS LTDA 
Av. Coronel Antonino, 1568 

Bairro Coronel Antonino • Cep: 79022· OO~ 
~ampo Grande .• M!J 

NAÇÃO CONCESSj,Q' ÁRIA DE VEíCULOS L TDA 
Opto Vend~..e6ve~no - Fones: (67) 3323-4343 
E-mail: vendas.bid@nacaochevrolet.com.br 

OBSERVAÇÕES: 
Sem mais para o momento, colocamo-nos à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, com protestos de elevado apreço e consideração / Preço público 
sugerido / Frete incluso / O preço do veículo poderá variar de acordo com a configuração e acessórios escolhidos / Os valores são exclusivos para vendas praticadas 
no varejo. 

Av. Coronel Antonino, 1568 - Bairro Coronel Antonino - Campo Grande - MS - CEP: 79022-000 - Fone: (0**67) 3320 7000 



z 
PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE CASSllÂNDIA MS 
REFERENTE: ORÇAMENTO SOLICITADO 
PRODUTO I CATEGORIA: VEíCULO / TIPO SEDAN 
MARCA I MODELO: FIAT / CRONOS DRIVE 1.3 4P 
FOTO ILUSTRATIVA: 

Campo Grande MS, 30 de julho de 2021. 

• Foto meramente ilustrativa I' AFIA T e a ENZO se reservam o direito de introduzir alterações em seus produtos sem prévio aviso. 

>>> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS «< 
MOTOR (cc): 1332cm3; POTÊNCIA MÁXIMA (cv): 101(G) a 6.000rpm e 109(E) a 6.250 rpm; TORQUE MÁXIMO (Kgf.m): 13,7(G) / 
14,2(E) a 3.500 rpm »COMBUSTíVEl: Flex » DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO DO VEíCULO (mm): 4.364; ALTURA 
DO VEíCULO (mm): 1.508; ALTURA DO SOLO (mm): 158; lARGURA DO VEíCULO (mm): 1.726; DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS (mm): 
2.521 »TANQUE DE COMBUSTíVEL (litros): 48 »CAPACIDADE DO PORTA-MALAS (litros): 525. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA» Prazo de garantia: 12 (doze) meses; local de atendimento para assistência técnica: ENZO 
VEíCULOS l TDA - MATRIZ (Concessionária FIAT) - Fone: (67) 3322-0100 - Av. Costa e Silva, 357 - Vila Progresso - Campo Grande 
- Mato Grosso do Sul, ENZO VEíCULOS l TDA - FILIAL 1 (Concessionária FIAT ) - Fone: (67) 3322-0600 - Rua Joaquim Murtinho, 
2350 - Bairro Miguel Couto - Campo Grande - Mato Grosso do Sul ou em qualquer Concessionária autorizada FIAT em todo território 

cional e ENZO VEíCULOS l TDA - FILIAL TRÊS lAGOAS/MS (Concessionária FIAT) - Av. Ranulpho Marques Leal, 507 - Jardim 
. gélica - Três Lagoas - (67) 3522-0822. 

ITENS DE SÉRIE >>> Descrição: 2a porta USB para passageiros traseiro; Alarme antifurto; Alertas de limite de velocidade e 
manutenção programada; Ar condicionado; Banco do motorista com regulagem de altura; Brake-light; Central Multimídia UCONNECT 
de 7" Touchscreen com Adroid Auto e Apple Car Play, Bluetoot h, entrada USB e Sistema de reconhecimento de voz; Chave canivete 
com telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas; Check quadro de instrumentos (Welcome Moving); Cintos de 
segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos; Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, 
autonomia, velocidade média e tempo de percurso); Desembaçador do vidro traseiro temporizado; Direção elétrica progressiva; Drive 
by Wire (Controle eletrônico da aceleração); ESC (Controle de Estabilidade); ESS (Sinalização de frenagem de emergência); Encosto 
de cabeça traseiro central; Espelho no para-sol lados motorista e passageiro; Follow me home; Gancho universal para fixação cadeira 
criança (Isofix); HCSS (Sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina); HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e 
passageiro) e Freios ABS com EBD; Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do ve ículo em 
subida); Iluminação do porta-malas; LED Design no farol; Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas 
de faixa); Lanterna traseira a LED; Limpador e lavador do vidro dianteiro com intermitência; Maçanetas e retrovisores externos na cor 
do veículo; Novo motor Firefly 1.3 8V Flex; Predisposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros, 2 alto-falantes traseiros, 2 tweeters e 
antena); Quadro de instrumentos 3,5" multifuncional com relógio digital, calendário e informações do veículo em TFT personalizável; 
Rodas de aço estampado 6.0 x 15" com calotas integrais + Pneus "verde" com baixa resist ência a rolagem 185/60 R15; Senso r de 

Enzo Veículos lida. (Matriz) 
Av. Costa e Silvo, 357 
Campo Grande - MS • CEP: 79050-902 
Tel.: +55 (67) 3322-0100 
www.fiatenzo.com.br 

Enzo Veículos LIda. (Filial) 
Rua Joaquim Murtinho. 2350 
Campo Grande - MS • CEP: 79041 -060 
Tel.: +55 (67) 3322-0600 
www.fiatenzo.com.br 



%0 
estacionamento traseiro com visualizador gráfico; Sistema de monitoramento da pressão dos pneus; TC (Controle de Tração); Tomada 
12V; Travas elétricas (Travamento automático a 20 km/h, indicador de portas abertas, luz inter na com temporizador e tampa do 
combustível); Vidros elétricos dianteiros e traseiros com one touch e antiesmagamento; Volante com comandos de rádio e telefone; 
Volante com regulagem de altura. 
ITENS OPCIONAIS >>> Solícitados e ínclusos neste orçamento: N/O. 
ADAPTAÇÕESfTRANSFORMAÇÕES/IMPLEMENTAÇÕES »> Solicitados e inclusos neste orçamento: N/O 
CORES DISPONíVEIS: >>> Sólidas: Preto Vulcano/ Vermelho Montecarlo/ Branco Banchisa >>> Metálica: Prata Bari/ Cinza 
Silverstone. 

>>> PROPOSTA COMERCIAL «< 
COR SOLICITADA: Branco Banchisa. os valores poderão sofrer alteração de acordo com a cor solicitada. 
FRETE & TRIBUTOS: Inclusos 
LOCAL DE ENTREGA: Campo Grande / MS 
PRAZO DE ENTREGA: 120 (cento e vinte) dias 

OR UNITÁRIO: R$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais) 
ANTIDADE: 01 (uma) unidade 

VALOR TOTAL: R$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais) 
CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: Á vista 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 
Sem mais para o momento, colocamo-nos à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, com protestos de elevado apreço 
e consideração. 
Respeitosamente. 

ENZO VEíCULOS l TOA ~ 
Op o Vendas a Governo - Fone: (67) 3323-4343 
Guilherme olsbadc: - Fone: (67) 99649-4256 

105.950.849/0001-401 
INSC. EST. 28.329.361-6 

ENZO VEÍCULOS L TDA 
Av. Costa e Silva, 357 

I ~~~ Progresso Cep: 79050-~;2 I L.:::.,mpo Grande - ~ 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: O valor praticado acima está sujeito a alterações em decorrência de reajustes a serem praticados pelo fabricante. sem prévio aviso. As especificações 
técnicas tem validade limita, sendo suas informações e descrições meramente ilustrativas. Antes de adquirir seu veículo. confirme a validade das informações. A FCA Fiat Chrysler 
Automóveis Brasil Itda, reserva-se o direito de, a qualquer momento, sem aviso e/ou comunicação, modifica-Io e/ou cancelá-Io, em todo ou em parte, seja por motivos técnicos e/ou 
comerciais, eliminando. cancelando e/ou substituindo produtos e respectivas características, bem como serviços e garantias. Este veiculo está em conformidade com o Programa de 
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores - PRONCOVE - e atende aos padrões estabelecidos. 

Enzo Veículos LIda, (Matriz) 
Av. Costo e Silvo, 357 
Compo Gronde - MS • CEP: 79050-902 
Tel.: +55 (67) 3322-0100 
www.fiotenzo.com.br 

Enzo Veículos LIda. (Filial) 
Ruo Joaquim Murtinho. 2350 
Campo Grande - MS • CEP: 79041-060 
Tel.: +55 (67) 3322-0600 
www.fiatenzo.com.br 



®'TOYOTA 

KAMPAI MOTORS LTDA 
Campo Grande/MS, 30 de julho de 2021. 

ORÇAMENTO N° 30072021.2021 

Para: Câmara Municipal de Cassilândia MS. 
Att: Opto. Compras 

Prezados 

Na qualidade de Concessionário TOYOTA, temos a grata satisfação de submetermos a apreciação 
de V.sas. a nossa oferta de preço para fornecimento de: 

Veículo Novo, "Okm", tipo Sedan, marca TOYOTA, modelo YARIS SEDAN 1.5 XL LlVE, ano de 
fabricação e modelo: 2021/2021, conforme descrição técnica detalhada abaixo: 

Imagens meramente ilustrativas I A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e caracteristicas de seus produtos sem aviso prévio. 

TRANSMISSÃO: 
SUSPENSÃO: 

DESCRiÇÃO TÉCNICA I ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS 
MOTOR: 1.5L (1.496cm3) Dual VVT-i 

Combustível: Etanol/Gasolina 
Potência máxima [cv/rpm): 110 (E) 1 5.600 - 105 (G) /5.600 
Torque [kgf.m/rpm): 14,9 (E) / 4.000 - 14,3/4.000 
CVT Multidrive com modo sequencial de sete velocidades 
Dianteira: McPherson com barra estabilizadora 
Traseira: Eixo de torção com barra estabilizadora 
Eletroassistida progressiva (EPS) 
Dianteiros: Disco ventilado com ABS, BAS e EBD. 
Traseiros: Tambor 
Rodas: 15" de aço estampado 
Pneus: 185 1 60 R 15 (pneus verdes) 
Estepe: 14" de aço 

DIMENSÕES & CAPACIDADES: Altura: 1.490 mm 

EUS & RODAS: 

DIREÇÃO: 
SISTEMA DE FREIOS: 

Capacidade do tanque: 45 litros 
Comprimento: 4.425 mm 
Distância entre-eixos: 2.550 mm 
Largura sem os espelhos retrovisores: 1.730 mm 
Volume do porta malas: 473 litros 

ITENS DE SÉRIE: 
CONFORTO E CONVIVÊNCIA: Abertura elétrica do porta malas; Abertura interna do tanque de combustível; 
Acelerador eletrônico; Ajuste manual de altura do banco do motorista; Antena Short-Pole; Ar-condicionado manual 
com filtro antipólen e ar quente; Banco traseiro rebatível 60/40 (somente encosto); Chave com comandos 
integrados: abertura e travamento das portas; Coluna de direção com regulagem de altura; Computador de bordo 
com 12 funções: intensidade de brilho da tela, hodômetro total e parcial, tempo decorrido, consumo médio e 
instantâneo, autonomia, velocidade média, relógio, temperatura externa, posição de marcha, luz de condução 
econômica; Console central com dois porta-copos iluminados e porta-objetos com tampa; Controle de velocidade de 
cruzeiro; Direção eletroassistida progressiva (EPS); Entrada de 12V no console central; Indicador de direção 
econômica (Eco Driving) no painel de instrumentos; Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro; 
Luz de leitura interna traseira; Manta para abafamento do ruído no interior do capô e no para-brisa; Painel de 

Av. Joaquim Murtinho, 2525 - Vila Itanhangá Park - Fone: (67) 3322-0300 - Fax: (67) 3322-0301 
E-mail: govdireto@kampai.com.btr - www.kal11pai.com.br - CEP: 79003-020 - Campo Grande/MS 



@"TOYOTA 

KAMPAI MOTORS LTDA 
instrumentos com tecnolofia Optitron®; Para-sol com porta-documentos para motorista; Porta-garrafas na lateral das 
portas dianteiras e traseiras; Porta-malas com revestimento completo, ganchos para carga e iluminação; Porta 
moedas localizado no painel do motorista; Porta-revistas e tablets atrás dos bancos dianteiros; Quatro alto-falantes; 
Vidro elétrico com função auto up-down para motorista; Vidros elétricos dianteiros e traseiros com antiesmagamento 
» ESTILO: Acabamento externo preto na coluna central; Acabamento interno das portas e bancos revestidos em 
tecido; Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro e pisca integrado; Grade inferior tipo reta; 
Maçanetas externas na cor do carro; Para-choques dianteiro e traseiro na cor do carro; Roda de aço estampado 
15"; Volante com controles de áudio e computador de bordo » SEGURANÇA: Airbag frontal (dois): motorista e 
passageiro dianteiro; Apoios de cabeças dianteiros e traseiros (três) com regulagem manual de altura; Aviso 
luminoso e sonoro para desafivelamento dos cintos de segurança frontais e traseiros (com o carro em movimento); 
Aviso sonoro para faróis ligados (com o carro estacionado), portas e porta-malas abertos (com o carro em 
movimento); Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura, pré-tensionador e limitador de 
força; Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos; Controle eletrônico de estabilidade veicular 
(VSC); Controle eletrônico de tração (TRC); Desembaçador do vidro traseiro; Freios ABS com BAS e EBD; 
Imobilizador por código eletrônico na chave; Jogo de tapetes para motorista e passageiro dianteiro em borracha; 
Limpador do para-brisa intermitente; Luz auxiliar de freio (Brake Light); Sistema de alarme perimétrico; Sistema de 
assistência ao arranque em subida (HAC); Sistema universal Isofix® para fixação de cadeirinhas no banco traseiro 
com ancoragem de três pontos (Top Tether); Trava automática das portas ativada pelo movimento do veículo (a 

rtir de 20 km/h); Trava de segurança para portas traseiras. 

ESCRICÃO TÉCNICA / OPCIONAIS e EQUIPAMENTOS SOLICITADOS PELO REQUERENTE 
N/D 

CORES DISPONíVEIS 
Branco Polar (040); Cinza Granito (1 G3); Prata Lua Nova (1 H6); Preto Infinito (215); Azul Titã (8V5); Branco Lunar 
(089). 

COR OFERT ADA: 
VALOR UNITÁRIO: 
QTD. SOLICITADA: 
VALOR TOTAL: 
TIPO DE VENDA: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 
PRAZO DE ENTREGA: 
GARANTIA: 
FORMA DE PAGAMENTO: 

BRANCO POLAR (040) 
R$ 92.830,00 (Noventa e dois mil oitocentos e trinta reais) 
01 (um) 
R$ 92.830,00 (Noventa e dois mil oitocentos e trinta reais) 
Estoque da Concessionária (venda varejo) 
60 (sessenta) dias 
150 (cento e cinquenta) dias 
36 meses ou 100.000 km (o que primeiro ocorrer) 
À vista 

Os valores praticados acima estão sujeitos a alterações em decorrência de reajustes a serem praticados 
pelo fabricante, decorrentes de aumento de impostos incidentes no faturamento e / ou aumento de custos de 
odução. Prevalecerá como base, a tabela de preços sugeridos ao público vigente por ocasião do faturamento. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, com 
protestos de elevado apreço e consideração. 

Respeitosamente. 

1 03 583 836/ 0001 . 541 
INSC. EST. 28.312.097· 5 

KAMPAI MOTORS LTOA 
R~: Joaquim Murtinho, 2525 

Ba.irro ltanhangâ Pérk Cep' 19003· Oln 
I~ampo Grande M~ 

Av. Joaquim Murtinho, 2525 - Vila Itanhangá Park - Fone: (67) 3322-0300 - Fax: (67) 3322-0301 
E-mail: govdireto@kampai.com.btr- www.kampai.com.br-CEP: 79003-020 - Campo Grande/MS 



Jj 
Estado de Mato Grosso Sul " 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 

Folha de despachos: 

Ao Setor Contábil da Câmara Municipal: 

Solicito a dotação a ser utilizada no referido processo Licitatório Modalidade Pregão 
Presencial. 

Cassilândia, 13 de agosto de 2021 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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Senhora Pregoeira e Equipe de Apoio: 

Informamos que o Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial poderá utilizar a 
seguinte dotação: 

01 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

01.01.31 - Ação Legislativa. 

01.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

Cassilândia 13 de fevereiro de 2021 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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RESERVA ORÇAMENTÁRIA 

Fica efetuada a reserva orçamentária no valor estimado de R$ 
88.886,66 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), 
na seguinte Dotação: 

01 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
01.01.31-Ação Legislativa. 
01.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

Devolvo à Prego eira e Equipe de Apoio. 

Para que seja providenciado o respectivo processo. 

CassilândiaIMS, 13 de fevereiro de 2021 

Contadora 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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Cassilândia, 13 de agosto de 2021. 

Senhor Presidente, 

Sirvo-me do presente para solicitar autorização para abertura 
de processo licitatório na Modalidade Pregão Presencial, para aquisição DE 01 (UM) 
VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU 
SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações constantes no Anexo I Termo de 
Referência deste Edital. 

Informamos que o valor global para execução deste Pregão 
Presencial é de até R$ 88.886,66 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e 
sessenta e seis centavos). 

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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jS 
~ , 

À: Pregoeira e Equipe de Apoio 
Para as providências cabíveis. 

AUTORIZO: abertura do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial para 
aquisição DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO 
MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

Solicito que seja dada ampla divulgação à presente licitação, 
modalidade Pregão Presencial com publicações no Diário Oficial do Município de 
Cassilândia, através do site Oficial da Câmara Municipal de Cassilândia. Após, 
solicito seja encaminhado o presente processo à Controladoria Interno da Câmara 
Municipal de Cassilândia. 

Cassilândia, 13 de agosto de 2021 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

ATO N°035/2018. 

o PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSlLÂNDIA-MS, 
no uso de suas atribuições legais ... 

RESOLVE: 

Art. 1 ° - Nomear como Pregoeira, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na 
Modalidade Pregão da Câmara Municipal de Cassilândia a servidora efetiva Ivonete Moreira 
Camargo. 

Parágrafo Único - A nomeação de que trata este artigo não acarretarão ônus financeiro para a 
Câmara Municipal, exceto as despesas de viagem quando a serviço da mesma. 

Art. 2° Os trabalhos da servidora ora nomeada, deverão ser executados conforme as 
disposições constantes da Lei Federal n" 10.52012008 e subsidiariamente na Lei Federal n° 
8.666/1993 e suas alterações. 

Art. )0 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara Municipal "OSWALDO JOSÉ DOS SANTOS", 25 de abril de 2018. 

( f'1'1 f.i 
WESLE:I( FE~IRA DA SILVA 

Presidente 
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Cassilândia - MS 
Ano V I Nº 1612 Sexta-feira, 15 de Janeiro de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br 

Câmara Municipal de Cassilândia 

AlO.' \)OS 2021 

o PRCS!Dl'NI r, DA CÀMARA 
MUNICIPAl DE CASSILÀNDIA.MS, 
no uso de sua-, atnblllÇÕt:S legais 

RESOLVE 

1\11 i" - ;"Ulnca! lUillO \ícllturu~ lia êtjulp.: Je r\1'I(JllJ, ~~.ua JuigiJJ ~ lVUÚULIf u~ Fl\x:c~,\t~ 
LIÇHatonos na Modalidadt' Pregão da Câmara ~lunlClpal de Cas,IIânJI3. a erv idora efeuv a Suzana 
Aparecida I.eal de Camargo e I' funclonario em cOllllssão Welhngton IkguelJnI de A.S1S 

Parágrafo Lmico • A" IlQme'J,'ôes de que trata este artigo não acarr~larã,) ônus financeiro para 
~ r;lm~n_ MUnlrtrml PYr!'f" 'h. rira"'f!t"'":l" I-t--. \.I~!!t=>rn '11t!ln4~n ...• ~~'"' u;#, fi:. '''' • .;:msa 

An 2" Os trabalbos do servidor e do lunc,onano ora nomeados. ~\erào ser executados 
conlorme as d'SJXNÇÕ(!S constantes da l er Federal n· 105202008 e sub"d,ar,amente na Lei Federal 
n" 8 666 1993 e suas alteraç~, 

Art 30 - blC AIO entra em \ rgor na data de ua pubhcaçào, rcvogada. as dJ"púS'çõe. em comráno 

Câmara Mumcrpal I)S\\ ALDU JOSE DOS "A\. IOS '. IJ de .• anerro de 2021 

3 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

MINUTA DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E 
MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMA~ 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDIT AL. 
DATA DA ABERTURA: 08 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS 

PREÂMBULO 

01 - DA CONVOCAÇÃO 
02 - DO OBJETO 
03 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
04 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
05 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
06 - DA PROPOSTA 
07 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
08 - DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
09 DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
10 - DA CONTRATAÇÃO 
11 - DO PAGAMENTO 
12 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE, E RECEBIMENTO DOS 
FORNECIMENTOS 
13 - DAS PENALIDADES 
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

• ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
• ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
• ANEXO Ill - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
• ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS; 
• ANEXO V - DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
• ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO; E 
• ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
MENOR PREÇO GLOBAL 

1 - DA CONVOCAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
através do Departamento de Compras e Licitação, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, 
toma público que no dia 08/09/2021 às 09:00 horas, na Câmara Municipal de Cassilândia 
MS, situada na Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 realizar 
se-á procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, execução direta, do 
tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", autorizada no Processo Administrativo n" 041/2021, 
que será regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal n" 
8.666/93 e suas alterações e demais especificações e condições constantes neste ato 
convocatório. 

1.2 - DA REUNIÃO PÚBLICA 

1.2.1 - A reunião pública destinada ao recebimento e abertura dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, ocorrerá na data, hora e local seguintes: 
DATA: 08/09/2021 
HORÁRIO: 09:00 
LOCAL: Câmara Municipal de Cassilândia Rua Amin José, 356 - Centro - 
CassilândialMS - CEP 79540-000 

2-DOOBJETO 
2.1 - Constitui o objeto da presente licitação AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" 
ZERO KM, TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA 
ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo com 
as especificações constantes no Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE P ARTICIP AÇÃO 

3.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

3.1.2 - Atenda os requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos; 
3.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 
3.2.1 - Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Executivo e 
Legislativo Municipal de Cassilândia. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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3.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por 
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 
termos do art. 9°, Inciso 111, da Lei Federal n" 8.666/93; 

4 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

4.1 - Para fins de credenciamento junto a Pregoeira e Equipe de Apoio, a licitante deverá 
enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo 
este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

4.2 - O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

4.2.1 - No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer ao 
local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus administradores, devidamente 
registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso (cópia 
autenticada na forma do subitem 8.4). / 
4.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas 
e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subi tem acima, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

4.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação 
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n? 10.520/2002, 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação, podendo o 
credenciado ou representante preencher a declaração no momento da abertura da sessão. 

4.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante 
credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 

4.5 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira e Equipe de 
Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará impedido de participar 
das fases de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 
Proposta ou Documentação relativos a este Pregão, caso em que será mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 

Càrnara Municipal de Cassilândia - MS 
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4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar n? 123/06 e devido à necessidade de identificação pela Prego eira, deverão 
credenciar-se acrescidas das expressões "ME" ou "EPP" à sua firma ou denominação e 
apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ANEXO VII. 

4.6.1. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao nome 
credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando 
o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n? 123/06 aplicáveis ao presente certame; 

4.6.2. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

4.6.3 O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado; 

4.6.4 A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não 
inabilitará a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma. 

4.6.5 Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início 
dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a 
interposição de recursos. 

5 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar 
à Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação (conforme Anexo III), a 
proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do 
licitante, se os mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres: 

CAMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
ENVELOPE PROPOSTA 

CAMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO 

6 - DA PROPOSTA 

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes 
informações e características: 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotações alternativas. 

6.1.2 - A licitante deverá apresentar o preço unitário e preço total, conforme Anexo II deste 
Edital, e ao final com a indicação do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso. 

6.1.3 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real CR$), em 
algarismos arábicos. 

6.1.4 - No valor ofertado, já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o 
cumprimento do objeto da licitação, inclusive emplacamento, bem como todos os impostos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer 
outros que incidam ou venha a incidir sobre o objeto licitado. 

6.1.5 - Os preços deverão ser cotados com apenas duas casas decimais após a vírgula. 

6.1.6 - O valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE 
REFERÊNCIA DO RESPECTIVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital, sob pena de 
desclassificação do item. 

6.1.7 - a última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante. 

6.1.8 - Deve indicar o prazo de entrega do veículo, de até 180 C cento e oitenta) dias, a contar 
da data do pregão (08/09/2021). 

6.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 

6.2 - Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6.1.9, não estejam indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento. 

6.3 - A proposta deverá estar acompanhada ainda da seguinte documentação, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

6.3.1. - Catálogos 

6.3.1.1. - As licitantes deverão apresentar catálogos oficiais do fabricante do veículo ofertado, 
para comprovação das características mínimas exigidas: 

a) Os catálogos serão utilizados para conferência de todas as características exigi das para o 
veículo e comprovação dos requisitos técnicos do objeto, apresentados de forma nítida e 
legível, sem rasuras ou emendas, em original, ou impressos do site do próprio fabricante, 
com todas as características do veículo ofertado, devendo conter no mínimo as 
especificações constantes no Anexo I-Termo de Referência; 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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b) Catálogos impressos pela Internet somente serão considerados válidos, desde que este 
possibilite a averiguação completa da descrição do objeto e conste a origem do site 
oficial do fabricante e que informe a "FONTE" (endereço completo 
http://www.fabricantex.com/produtox) do respectivo documento, possibilitando a 
comprovação da autenticidade do documento proposto 

c) Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na especificação 
original do catálogo ofertado; 

d) No caso de catálogo com diversos modelos, a proponente deverá identificar qual a 
marca/modelo em que estará concorrendo na licitação. 

e) Quando o catálogo estiver em língua estrangeira, o mesmo deverá ser traduzido para a 
língua portuguesa; 

6.3.1.2. - Havendo dúvidas quanto às características do objeto ofertado pela licitante, o (a) 
pregoeiro (a) ou o responsável pela análise técnica poderá efetuar diligências para 
confirmações e esclarecimentos. 

6.4. - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que 
apresentar preço global ou unitário inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos. 

6.4.1. - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores unitários, 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor unitário orçado pela Administração. 

7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública 
para processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de 
habilitação. 

7.2 - A Pregoeira procederá à abertura do Envelope n" 01, contendo a Proposta de Preços 
Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia 
dos preços, observando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, 
procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como 
critério de aceitabilidade os preços "Global". 
7.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente 
aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 
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7.4 - Após proceder conforme descrito no subi tem anterior, a Prego eira selecionará as 
propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) classificará a licitante autora da proposta de menor preço Global e todas aquelas 
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao 
menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das 
licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), 
incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado o 
subitem 6.1.6. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, 
realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 

7.5 - A Pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentação 
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo 
autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 

7.6 - A Pregoeira, antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo mínimo entre os lances, 
para agilizar a sessão. 

7.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para 
eventuais consultas telefônicas, os quais disporão até o máximo de 03 (três) minutos, por 
consulta. 

7.8 - Em observância à Lei Complementar Federal n" 123/2006 de 14.12.2006, na presente 
licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores até 5% (cinco por cento) à 
proposta mais bem classificada. 

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

7.9.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 7.9.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia ~ 

exercício do mesmo direito. 

7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.9 deste Edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Prego eira, implicará 
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 
às penalidades previstas neste Edital. 

7.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a 
etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

8 - DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 

8.1 - Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da 
melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE n" 02, os 
documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, 
na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exame 
correspondentes: 

8.1.1. - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva 
consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; ou ainda 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades CIVIS, acompanhado de prova de 
eleição da diretoria em exercício. 

d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia se junta para a 
habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 

8.1.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJIMF); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; 

c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Receita 
Federal do Brasil), conforme Portaria MF n° 358 de 05.09.2016, alterada pela Portaria MF 
n0443 de 17.10.2016; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos 
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos 
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei; 

f) Certificado de Regularidade de Situação CRF, perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço / FGTS; 
g) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

8.1.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

8.1.4 - Demais Documentos 

a) Declaração da inexistência de fatos superveniente, na forma do Anexo IV, deste Edital; 

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, 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 artigo 7° da Constituição Federal (na forma do Anexo V deste 
Edital); 

8.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, 
deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste 
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados 
da data de sua emissão. 
8.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo; 
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b) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

c) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

8.4 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pela Pregoeira Oficial da 
Câmara Municipal, ou publicação em órgão da imprensa oficial, até às 11 :00 horas do último 
dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

8.4.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 

8.4.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

8.4.3 - A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

8.5 - Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a mesma deverão apresentar todos os documentos exigidos neste 
Edital, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal n" 
123/2006 de 14.12.2006). 

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 
C cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, através da Pregoeira, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa C§ lOdo art. 43 da 
Lei Complementar Federal n" 123/2006 de 14.12.2006). 

8.5.2 - A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n" 8.666/93 
de 21.06.1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação C§ 2° do art. 43 da 
Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 14.12.2006). 

8.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das 
licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não 
aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 
8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar-lhes o prazo de 
08 C oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas 
no ato inabilitatório. 

8.7.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não 
aceitos; 
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8.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

9 - DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 

9.1. - Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente. 

9.2. - A petição deverá ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente na 
sede da administração ou enviada por e-mail conforme endereços constantes no subi tem 14.5, 
contendo os documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem como 
de documentos onde seja possível a verificação da capacidade de representação do signatário, 
sob pena de não conhecimento; 

9.3. - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão 
administrativa pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será designada 
nova data para realização do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se 
houverem. 

9.4. - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo licitante deverá ser feita 
a Pregoeira imediatamente após a declaração do vencedor, nos casos de: 

a) Julgamento das propostas; 

b) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

c) Outros atos e procedimentos. 

9.5. - O licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente 
que será liminarmente avaliada pela Pregoeira, o qual decidirá pela sua aceitação ou não. 

9.6. - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pelo 
licitante, implicará na decadência desse direito, podendo a Pregoeira adjudicar o objeto ao 
licitante vencedor. 

9.7. - Admitido o recurso, o licitante terá o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das 
razões recursais escritas, dirigidas a Pregoeira, e estarão disponíveis aos demais licitantes 
classificados, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões em até 03 (três) dias, 
contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartório 
dos autos do Pregão. 

9.8. - Os licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarão intimados a fazê-lo desde a 
reunião de realização deste Pregão. 

9.9. - Uma vez tempestivo, a Pregoeira receberá o recurso, declarando o seu efeito 
suspensivo, e encaminhará á Procuradoria e Jurídico para análise e parecer, sendo a decisão 
proferida pela autoridade competente responsável pela homologação da licitação. 
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9.10. - o provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão 
somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 

9.11. - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão ao licitante vencedor, e em 
consequência homologar o procedimento licitatório. 

10 - DA CONTRATAÇÃO 

10.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base 
nos dispositivos da Lei Federal n" 8.666/93. 

10.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, será de até 05 (cinco) 
dias, após regular convocação da Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

10.3 - Na hipótese de a(s) licitante(s) convocada(s) não assinar(em) o(s) contrato(s) ou 
instrumento equivalente no prazo mencionado no subitem anterior, a Câmara Municipal de 
Cassilândia/MS convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo. 

11 - DO PAGAMENTO 

11.1. - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 
mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento 
definitivo do veículo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", 
combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei n? 8.666/93 e alterações. 

11.2. - O pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela contratada, de que se 
encontra regular, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com as 
fazendas públicas Federal, Estadual, Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas CNDT. 

11.3. - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo 
terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, 
dando-se, então, prosseguimento à contagem. 

11.4. - O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o 
produto fornecido não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
11.5. - O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Pregão. 

11.6. - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu 
critério, poderá devolvê-Ia, para as devidas correções, ou aceitá-Ia, com a justificativa da 
parte que considerar indevida. 
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11.7. - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

11.8. - O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não 
instituições financeiras. 

12 - DA ENTREGA, DO ACEITE, RECEBIMENTO DO VEÍCULO. 

12.1. - O veículo, objeto deste Pregão, deverá ser entregue a Câmara Municipal de Cassilândia-MS, 
na Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000, no prazo máximo de até 
180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do contrato. 
12.2. - O licitante Contratado obriga-se a fornecer o veículo a que se refere este Pregão, conforme os 
quantitativos e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição daquele que não esteja em conformidade com a referida especificação. 

12.3. - O recebimento do veículo se efetivará em conformidade com o art. 76 da Lei Federal n° 
8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável pelo órgão 
competente, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do produto. 

12.4. - Será recusado o veículo que não atender ás especificações constantes neste Pregão e/ou que 
não esteja adequado para uso, devendo a Contratada proceder à substituição na forma do subitem 
12.2, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da comunicação. 

12.5. - A licitante vencedora deverá prestar assistência técnica, bem como oferecer garantia 
abrangendo o veículo, os componentes e seus acessórios, contra qualquer defeito de fabricação, cujo 
prazo não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, sem limites de 
quilometragens. 

12.6. - Especificar na(s) Nota(s) Fiscal (is): preço unitário, inclusive os centavos, incluídas todas as 
taxas, impostos, frete, seguro e demais despesas, inclusive, emplacamento. 

12.7. - O veículo, objeto desta licitação deve-se fazer acompanhado da Nota FiscallFatura 
discriminativa para a efetivação de sua entrega. 

12.8. - Relativamente ao disposto na presente cláusula aplicam-se subsidiariamente, as disposições 
da Lei Federal n? 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

13 - DAS PENALIDADES 

13.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n." 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% 
(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão, até o limite de 2% (dois por cento) do 
valor total do contrato. 
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13.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, e demais condições resultantes deste Pregão, o Contratante 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes penalidades: 

13.2.1 - Advertência; 

13.2.2 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial; 

13.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal, 
Estadual, e Federal, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 7° da Lei Federal 
n" 10.520/02, de 17/07/02), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) apresentar documentação falsa, ou ainda ensejar injustificadamente o retardamento da 
realização do certame; 

b) não mantiver a proposta; 

c) comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa do atendimento das condições de 
habilitação ou cometer fraude fiscal; 

d) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, falhar ou 
fraudar sua execução. 

13.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 - As despesas decorrentes deste Pregão correrão por conta da dotação orçamentária 
abaixo, e a Câmara Municipal alocará recursos na lei orçamentária anual, utilizando-se de 
recursos financeiros próprios: 

01 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
01.01.31 - Ação Legislativa. 
01.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1 - A Câmara Municipal de Cassilândia/MS, responsável pelo presente Pregão reserva-se 
o direito de: 

a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no 
seu processamento, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei Federal n? 8.666/93; 

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na 
forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 

c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

15.2 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos recursos 
previstos no item 9, será feita nela se excluindo a data de início e incluindo a do vencimento 
e, não sendo computados, para esse fim, os feriados. 

15.3. - O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 
estabelecido nos §§ 1 ° e 2° do art. 65 da Lei Federal n" 8.666/93. 

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

15.5. - As informações e esclarecimentos inerentes a este Pregão poderão ser obtidas pelos 
interessados junto à Pregoeira e Equipe de Apoio, estando disponível para atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 07:00 ás 11:00 horas, Rua Amin José, 356, Centro, Cassilândia 
MS, Fone (67)3596-1331 e/ou no email: licitacao.cmcassilandia@gmail.com; 

15.6. - No mesmo endereço mencionado no subitem anterior, poderá ser examinado o Edital e 
seus anexos, para obtenção do instrumento convocatório, o qual se encontra disponível em 
formato eletrônico no sitio da Câmara Municipal: https://www.cassilandia.ms.leg.br/ 

15.7. - Todas as comunicações referentes a este Pregão serão publicadas no Diário Oficial do 
Município, e sítio da Câmara Municipal. 

15.8. - Fica eleito o foro da Cidade 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. 

Cassilândia/MS, 13 de agosto de 2021 

IVONETE MOREIRA CAMARGO 
Pregoeira 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



33 
Estado de Mato Grosso Sul rn 
C â m a r a M uni c i p a I d e C a s s i I â n d i~ 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 

OBJETO: AQUISiÇÃO DE 01 (UM) VEICULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E 
MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS 

JUSTIFICATIVA: A aquisição do veículo automotor se faz necessária para a 
locomoção e autonomia dos vereadores em suas funções parlamentares, bem como também 
dos servidores. 

Ademais, embora a Câmara Municipal de Cassilândia possua um veículo Caminhonete 
S10 e uma motocicleta Honda BIZ 125, ambos não são suficientes para atender a demanda 
dos trabalhos legislativos, visto que a quantidade de vereadores é superior a capacidade de 
passageiros dos veículos citados. 

Desta forma, justifica-se a presente aquisição. 

PRAZO MÁXIMO PARA A ENTREGA: de até 180 (cento e oitenta dias), a contar da data 
do pregão (08/09/2021). 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: menor preço 

PREÇOS REFERENCIAIS PARA CRITÉRIO DE ACEIT ABILIDADE: 

Sob pena de desc assificaçao os va ores deverao respeitar os se uintes preços maxlmos 
Ite 

UN 

Quant Un Unitário Total m Descrição 

VEICULO AUTOMOTOR DE 
PASSEIO ZERO KM ANO 2021 
MODELO 2021 OU SUPERIOR, 
DENTRO DAS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: CATEGORIA 
SEDAN; CAPACIDADE 05 
PASSAGEIROS; COM AIRBAG 
DUPLO, MOTOR FLEX - MÍNIMO 

1 CILINDROS 03 EM LINHA; 
POTENCIA MOTOR: ETANOL: 
POTÊNCIA MÍNIMA 109 CV- 
GASOLINA: POTÊNCIA MÍNIMA 
101 CV - TRANSMISSÃO: TIPO, 
AUTOMÁTICO COM 5 OU MAIS 
VELOCIDADES; DIREÇÃO 
ELÉTRICA; RODAS: DE AÇO ARO 
15 POLEGADAS; AR 

01 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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CONDICIONADO; 5 PORTAS; COR: 
BRANCO; VIDROS, TRA V AS 
ELÉTRICAS E DEMAIS ITENS DE 
SERIE; 

TOTAL R$ 88.886,66 GERAL 

IVONETE MORElRA CAMARGO 
Pregoeira 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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ANEXO 11 - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 

FORNECEDOR CNPJIMF 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO XXXXXX, ANO 
E MODELO MÍNIMO 2021 PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS. 

Quant Un Unitário Ite 
m 

TOTAL 
GERAL 

Total Descrição 

Câmara Municipal de Cassilándia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 

VEICULO AUTOMOTOR DE 
PASSEIO ZERO KM ANO 2021 
MODELO 2021 OU SUPERIOR, 
DENTRO DAS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: CATEGORIA 
SEDAN ; CAPACIDADE 05 
PASSAGEIROS; COM AIRBAG 
DUPLO, MOTOR FLEX - MÍNIMO 
CILINDROS 03 EM LINHA; 
POTENCIA MOTOR: ETANOL: 

1 POTÊNCIA MÍNIMA 109 CV- 01 UN 
GASOLINA: POTÊNCIA MÍNIMA 
101 CV - TRANSMISSÃO: TIPO, 
AUTOMÁTICO COM 5 OU MAIS 
VELOCIDADES; DIREÇÃO 
ELÉTRICA; RODAS: DE AÇO ARO 
15 POLEGADAS; AR 
CONDICIONADO; 5 PORTAS; COR: 
BRANCO; VIDROS, TRA V AS 
ELÉTRICAS E DEMAIS ITENS DE 
SERIE; 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 
PRAZO DE ENTREGA: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 

LOCAL E DATA: 
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TELEFONE: BANCO: AG: __ CC: _ 

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

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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ANEXO 111 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Nome da Empresa) , CNPJ/MF 
n? situada (endereço 
completo) , declara, sob as penas da Lei, nos 
termos do Inciso VII, art. 4° da Lei Federal n" 10.520/2002, que cumpre plenamente os 
requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial n" 003/2021, autorizado pelo 
Processo Administrativo n° 041/2021. 

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 

_____________________ ( ), de _ 
Cidade estado 

de 2021. 

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

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 

---------------------------------------------------------------- -- - 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que 
impeça a nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar 
a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos 
da sua habilitação, na forma determinada no § 2°, do art. 32 da Lei Federal n" 8.666/93 

( ), de de 2021. ----- ,"-, ------'. --- ------- 

Assinatura do representante legal da empresa 

NOME: _ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

N° DO CNPJIMF DA EMPRESA 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Pregão Presencia} n° 003/2021 
Processo Administrativo n° 041/2021 

......................................................................................... , inscrito no CNPJ/MF sob o 
n" , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
........................................................... , portador (a) da Carteira de Identidade 
n? e do CPF/MF n" , DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n08.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido 
pela Lei n09.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

_________ - MS, de de --------------- ------ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Amin José, 356, centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o 
N°.xX.XXX.XXXIXXXX-XX, neste ato representado pelo Presidente, Sr. 
XXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do RG n.? XXXXXXXX SSPIXX e CPF n.? 
XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXX, N° 
XXXXXXX, bairro, Cassilândia-MS, doravante denominado Contratante e de outro lado a 
empresa , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF 
sob o n." , com estabelecimento na , Bairro 

, na cidade , doravante denominada Contratada, ----- 
representada neste ato por , (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador da CI sob o RG n" ,expedida pela SSP/ ,e inscrito no CPF 
n.? , residente e domiciliado na Rua 
N° , Bairro , na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 
de homologação do processo de Pregão Presencial n" 003/2021, realizado nos termos da Lei 
Federal n" 10.520/2002, regulado subsidiariamente pela Lei Federal n08.666/93 em sua atual 
redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO 
iKM TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA 
ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS de acordo com 
as es ecificações constantes no Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será 
realizado por execução direta. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a 
este contrato o valor global de R$ 88.886,66 (oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta e seis 
reais e sessenta e seis centavos. 

§ 1° - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto deste contrato, será efetuado 
mediante crédito em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
definitivo do veículo após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado 
com o art. 73, inciso lI, alínea "b", da Lei n° 8.666/93 e alterações. 

§ 2°_ O pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela contratada, de que se 
encontra regular, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com as fazendas 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



l1J 
Estado de Mato Grosso Sul () 

Câmara Municipal de CassilândiaJ(} 
, 

públicas Federal, Estadual, Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas CNDT. 

§ 3° - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito, bem como emplacamento do 
veículo. 

§ 4° - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento à contagem. 

§ 50 - Caso se faça necessária à retificação de fatura por culpa do Contratado, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento à contagem. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA: 

§ 1 ° - Na contagem do prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir 
se-á o dia do vencimento. 

§ 2° - O prazo de vigência se dará até o fornecimento total do objeto. 

§ 3° - Havendo interesse da Administração, o presente Contrato poderá ser prorrogado nas 
seguintes hipóteses: 

I - Nos casos previstos na legislação pertinente; 
11 - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do presente 
Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

01 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

01.01.31 - Ação Legislativa. 

01.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO: Cabe a Contratante, a seu critério e 
através da Câmara Municipal de Cassilândia, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, a Contratada declara 
aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a 
serem adotados pelo Contratante. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla 
e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, 
propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências 
apresentadas pela fiscalização. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem 
obrigações da Contratada, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes: 

I - Entrega do veículo, objeto deste Contrato, no prazo proposto, e em conformidade com as 
especificações exigidas no Edital; 

11 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que deu origem a este ajuste; 

111 - Assumir, com exclusividade, todos 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, trânsito, e outras 
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado; 

IV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer 
prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros; 

V - Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de estarem sendo 
satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

VI - Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a 
sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste Contrato; 

VII - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração 
de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para 
o Contratante; 

VIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescimos ou supressões que se 
fizerem, no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato; 

IX - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes, 
juntando cópia da solicitação de entrega; 

X - 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; 

XI - Não transferir, em hipótese alguma, este instrumento contratual a terceiros. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem 
obrigações do Contratante: 

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

11 - Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à execução da entrega; 

111 - Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato; 

IV - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento deste Contrato; 

V - Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

VI - Fiscalizar o presente Contrato através do Órgão competente; 

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE, E RECEBIMENTO 
DO VEÍCULO: O veículo, objeto deste Contrato, deverá ser entregue na Câmara Municipal 
de Cassilândia na Rua Amin José, 356, Centro, no município de Cassilândia - MS, no prazo 
máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, da data de assinatura do contrato. 

§ 1° - A Contratada obriga-se a entregar o veículo a que se refere este Contrato, conforme os 
quantitativos e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações. 
§ 2° - O recebimento do veículo se efetivará, em conformidade com os art. 76 da Lei Federal 
n" 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável do Órgão 
competente, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações. 
§ 3° - Recebido o veículo, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, 
vier a se constatar fatos supervenientes que os tomem incompatíveis com as especificações, 
proceder-se-á a imediata substituição do mesmo, contados da comunicação da irregularidade pelo 
Órgão. 
§ 4° - Será recusado o veículo que não atender às especificações constantes neste Contrato e que não 
estejam adequados para uso, devendo a Contratada proceder a substituição na forma dos §§ 1 ° e 2° 
desta cláusula, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da comunicação. 
§ 5° - O Veículo, objeto deste contrato deve ser entregue acompanhado da Nota FiscallFatura 
discriminativa para a efetivação do seu fornecimento. 
§ 6° - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se, subsidiariamente, as disposições da 
Lei Federal n? 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Nos termos do art. 86 da 
Lei Federal n." 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto 
deste Contrato, até o limite de 2%( dois por cento) do valor total do contrato. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a 
prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

I - Advertência por escrito, quando a Contratada praticar irregularidades de pequena monta; 

II - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da .comunicação oficial; 

m - Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subi tens anteriores, será 
aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da entrega, cumulável com as demais 
sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso; 

IV - Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao Órgão competente no prazo de até 
15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial, podendo, ainda, ser descontadas de 
qualquer fatura ou crédito existente a critério do Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser: 

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

11 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

111 - judicial, nos termos da legislação; 
§ 10 - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n" 8.666/93. 

§ 20 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de 
Direitos, vinculado ao Edital do Pregão Presencial n° 003/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasião 
da execução do objeto, serão aplicáveis a Legislação pertinente a espécie, nos termos do 
inciso XII do Art. 55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES: O presente Contrato poderá 
ser alterado, nos casos previstos na legislação pertinente, para ajuste de condições 
supervenientes que impliquem em modificações. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato 
deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais 
das partes. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



215 
Estado de Mato Grosso Sul ~ 

Câmara Municipal de Cassilândia'Q 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do 
prazo regulamentar, o Contratante providenciará a publicação em resumo, do presente 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca 
da cidade de Cassilândia - MS, excluído qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o 
presente instrumento, com 02 (duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas 
testemunhas que a tudo assistiram. 

CASSILÂNDIA-MS, ---- de -------------- de 2021. 

xxxxxxxxxxx 
Câmara Municipal de Cassilândia-MS 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF/MF CPFIMF 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A Empresa inscrita no CNPJ/MF n? 
_________ , por intermédio de seu representante legal ota) Sr.(a) 
__________ , portador (a) da Carteira de Identidade n? _ 
expedi da pela SSP/_ e de CPF n? DECLARA, para fins do disposto no 
item 4 do Edita1 do Pregão Presencia1 n? 18/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e 
sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n? 123/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso lI, art. 3° da lei Complementar n? 
123/12006. 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do 
artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(loca1idade) , de de 2021 

(Representante Legal empresa) Contador/Técnico e n", CRC 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição 
jurídica da empresa licitante. 
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MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 041/2021 

Cassilândia, 13 de agosto de 2021. 

Senhor Advogado, 

Servimo-nos do presente para solicitar Parecer Jurídico 
quanto à legalidade da Minuta do Edital e Minuta do contrato do Pregão Presencial n." 
003/2021, que visa à aquisição DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, 
ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações 
constantes no Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

~uJl 
Ivonete M rei a C margo 

Prego eira 
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PREGÃO PRESENCIAL N.o 003/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO N.O 041/2021 

RELATÓRIO. 

Trata-se de Processo Licitatório na modalidade Pregão para 
aquisição DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO 
MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIP AL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

Instado pela Pregoeira acerca da minuta de edita! e do contrato, 
este advogado assim se manifesta. 

PARECER. 

o presente parecer trata da análise da Minuta do Edital de 
Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço global, e também da análise da 
Minuta do Contrato. 

Primeiramente, é importante ressaltar que, a modalidade 
licitatória sugeri da na minuta se mostra adequada ao objeto licitado em todos os seus termos, 
na melhor previsão do artigo 1 ° da Lei n? 10.520/2002, in verbis: 

Art. 1°_ Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

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. 

Por força do artigo 38 da Lei n° 8.666/1993, toma-se necessária 
a manifestação jurídica com respeito à formalização do edital e da minuta do contrato futuro a 
ser celebrado com a Administração. Neste sentido é a previsão do texto legal, vejamos: 

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
1- edital ou convite e respectivos anexos, quando for O caso; 
11 - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 
desta Lei, ou da entrega do convite; 
111 - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo 
ou oficial, ou do responsável pelo convite; 
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IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem; 
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão Julgadora; 
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou 
tnexigibilidade; 
VII - atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação; 
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 
manifestações e decisões,' 
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, 
fundamentado circunstanciadamente,' 
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
XI - outros comprovantes de publicações; 
XII - demais documentos relativos à licitação. 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos 
contratos, acordos, convénios ou ajustes devem ser previamente examinadas 
e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela 
Lei na 8.883, de 1994) 

Em se tratando de Administração Pública, cumpre frisar que os 
parâmetros legais devem ser observados. Nesse sentido, a Constituição Federal em seu artigo 
37, caput, trata dos princípios que regem a Administração Pública, dentre eles, o da legalidade. 
Confira-se: 

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 de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e 
eficiência e, também, ao seguinte: (. . .) 

De acordo com a minuta, o Edital trará condições de igualdade 
aos interessados e proporcionará a contratação da proposta mais vantajosa para a 
Administração, demonstrando respeito aos princípios da igualdade de oportunidades e da 
legalidade, inseridos no texto Constitucional. 

Pelo que restou comprovado, a minuta de edital está revestida 
de todos os requisitos exigidos pela Lei Federal n.? 8.666/93, Lei Federal n.? 10.520/2002, 
bem como Decreto Federal n.? 3.555/00, e Lei Complementar n." 123/2006 e demais 
instrumentos normativos pertinentes. 

A obediência aos aspectos formais e legais do processo de 
licitação é dever que se impõe e considerando os referidos aspectos, entendo que a minuta do 
edital atende aos princípios e regras que regem a Administração Pública e, por conseguinte, o 
processo licitatório. 

Finalmente, há que registrar que o valor estimado para a 
realização desta aquisiçao de um (veículo) para o Poder Legislativo é de R$ 88.886,66 
(oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), o que 
possibilita a abertura do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial. 
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Diante disso, OPINO F A VORA VELMENTE, neste momento, 
ao prosseguimento do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial, considerando que 
a minuta do edital se mostra apta a publicação, bem como seus respectivos anexos, aqui 
incluída igualmente a minuta do contrato, cumprindo as exigências do artigo 40 da Lei n" 
8.666/1993. 

É o parecer, S.M.J. 

Cassilândi S, 16 de agosto de 2021. 

PEREIRA CRUVINEL 
- OAB/MS 15.109 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
MENOR PREÇO GLOBAL 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E 
MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 
DATA DA ABERTURA: 08 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09:00 HORAS 

PREÂMBULO 

01 - DA CONVOCAÇÃO 
02 - DO OBJETO 
03 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
04 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
05 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
06 - DA PROPOSTA 
07 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
08 - DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 
09 DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 
10 - DA CONTRATAÇÃO 
11 - DO PAGAMENTO 
12 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE, E RECEBIMENTO DOS 
FORNECIMENTOS 
13 - DAS PENALIDADES 
14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

• ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
• ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
• ANEXO III - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 
• ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS; 
• ANEXO V - DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
• ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO; E 
• ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
MENOR PREÇO GLOBAL 

1 - DA CONVOCAÇÃO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
através do Departamento de Compras e Licitação, por intermédio de sua Pregoeira Oficial, 
toma público que no dia 08/09/2021 às 09:00 horas, na Câmara Municipal de Cassilândia 
MS, situada na Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 realizar 
se-á procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, execução direta, do 
tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", autorizada no Processo Administrativo n" 041/2021, 
que será regido pela Lei Federal n° 10.520/2002, e subsidiariamente pela Lei Federal n" 
8.666/93 e suas alterações e demais especificações e condições constantes neste ato 
convocatóri o. 

1.2 - DA REUNIÃO PÚBLICA 

1.2.1 - A reunião pública destinada ao recebimento e abertura dos envelopes contendo as 
Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação, ocorrerá na data, hora e local seguintes: 
DATA: 08/09/2021 
HORÁRIO: 09:00 
LOCAL: Câmara Municipal de Cassilândia Rua Amin José, 356 - Centro - 
CassilândialMS - CEP 79540-000 

2-DOOBJETO 
2.1 - Constitui o objeto da presente licitação AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" 
ZERO KM, TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA 
ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo com 
as especificações constantes no Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

3 - DAS CONDIÇÕES DE P ARTICIP AÇÃO 

3.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

3.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

3.1.2 - Atenda os requisitos e exigências constantes deste Edital e seus anexos; 
3.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 
3.2.1- Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitação realizada pelo Executivo e 
Legislativo Municipal de Cassilândia. 
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3.2.3 - Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 
Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

3.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual constituída por 
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 
termos do art. 9°, Inciso III, da Lei Federal n? 8.666/93; 

4 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

4.1 - Para fins de credenciamento junto a Pregoeira e Equipe de Apoio, a licitante deverá 
enviar um representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo 
este pela representada, devendo, ainda, no horário indicado no preâmbulo deste Edital, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 

4.2 - O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

4.2.1 - No caso de diretor, sócio ou proprietário da empresa licitante que comparecer ao 
local, deverá comprovar a representatividade por meio da apresentação: de ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, do documento de eleição de seus administradores, devidamente 
registrados na Junta Comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso (cópia 
autenticada na forma do subitem 8.4). 

4.2.2 - Tratando-se de procurador deverá apresentar instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para formular ofertas 
e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
licitante, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no subi tem acima, 
que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

4.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

4.3 - No momento do credenciamento deverá ser apresentada Declaração de Habilitação 
conforme Anexo III, e de acordo com o inciso VII, artigo 4° da Lei Federal n" 10.520/2002, 
dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos da habilitação, podendo o 
credenciado ou representante preencher a declaração no momento da abertura da sessão. 

4.4 - A empresa licitante somente poderá se pronunciar através de seu representante 
credenciado e ficará obrigada pelas declarações e manifestações do mesmo. 

4.5 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira e Equipe de 
Apoio ou cujo documento de credenciamento esteja irregular, ficará impedido de participar 
das fases de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 
Proposta ou Documentação relativos a este Pregão, caso em que será mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor 
preço. 
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4.6. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos do art. 72 da Lei 
Complementar n? 123/06 e devido à necessidade de identificação pela Pregoeira, deverão 
credenciar-se acrescidas das expressões "ME" ou "EPP" à sua firma ou denominação e 
apresentar a DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ANEXO V/I. 

4.6.1. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao nome 
credenciado as extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando 
o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar n? 123/06 aplicáveis ao presente certame; 

4.6.2. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as 
consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

4.6.3 O representante poderá ser substituído por outro devidamente cadastrado; 

4.6.4 A não apresentação ou a não incorporação do documento de credenciamento não 
inabilitará a licitante, mas impedira o representante de manifestar-se e responder pela mesma. 

4.6.5 Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do 
prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início 
dos trabalhos, devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a 
interposição de recursos. 

5 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

5.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante deverá apresentar 
à Equipe de Apoio, juntamente com a Declaração de Habilitação (conforme Anexo III), a 
proposta escrita e a documentação, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social do 
licitante, se os mesmos não forem timbrados, os seguintes dizeres: 

CAMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
ENVELOPE PROPOSTA 

CAMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO 

6 - DA PROPOSTA 

6.1 - A proposta contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada com as seguintes 
informações e características: 
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6.1.1 - Emitida por computador ou datilografada, de preferência, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 
rubricadas todas as suas folhas, vedadas cotações alternativas. 

6.1.2 - A licitante deverá apresentar o preço unitário e preço total, conforme Anexo II deste 
Edital, e ao final com a indicação do total geral da proposta, em algarismo ou por extenso. 

6.1.3 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em 
algarismos arábicos. 

6.1.4 - No valor ofertado, já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o 
cumprimento do objeto da licitação, inclusive emplacamento, bem como todos os impostos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer 
outros que incidam ou venha a incidir sobre o objeto licitado. 

6.1.5 - Os preços deverão ser cotados com apenas duas casas decimais após a vírgula. 

6.1.6 - O valor do item informado DEVE SER INFERIOR OU IGUAL AO VALOR DE 
REFERÊNCIA DO RESPECTIVO ITEM, conforme Anexo I deste Edital, sob pena de 
desclassificação do item. 

6.1.7 - a última folha deverá estar carimbada com o CNPJ/MF da empresa licitante. 

6.1.8 - Deve indicar o prazo de entrega do veículo, de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar 
da data do pregão (08/09/2021). 

6.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 

6.2 - Caso os prazos estabelecidos nos subitens 6.1.8 e 6.1.9, não estejam indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos pela licitante para efeito de julgamento. 

6.3 - A proposta deverá estar acompanhada ainda da seguinte documentação, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO: 

6.3.1. - Catálogos 

6.3.1.1. - As licitantes deverão apresentar catálogos oficiais do fabricante do veículo ofertado, 
para comprovação das características mínimas exigidas: 

a) Os catálogos serão utilizados para conferência de todas as características exigidas para o 
veículo e comprovação dos requisitos técnicos do objeto, apresentados de forma nítida e 
legível, sem rasuras ou emendas, em original, ou impressos do site do próprio fabricante, 
com todas as características do veículo ofertado, devendo conter no mínimo as 
especificações constantes no Anexo I-Termo de Referência; 
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b) Catálogos impressos pela Internet somente serão considerados válidos, desde que este 
possibilite a averiguação completa da descrição do objeto e conste a origem do site 
oficial do fabricante e que informe a "FONTE" (endereço completo 
http://www.fabricantex.com/produtox) do respectivo documento, possibilitando a 
comprovação da autenticidade do documento proposto 

c) Ficam vedadas quaisquer transformações, montagens ou adaptações na especificação 
original do catálogo ofertado; 

d) No caso de catálogo com diversos modelos, a proponente deverá identificar qual a 
marca/modelo em que estará concorrendo na licitação. 

e) Quando o catálogo estiver em língua estrangeira, o mesmo deverá ser traduzido para a 
língua portuguesa; 

6.3.l.2. - Havendo dúvidas quanto às características do objeto ofertado pela licitante, o (a) 
pregoeiro (a) ou o responsável pela análise técnica poderá efetuar diligências para 
confirmações e esclarecimentos. 

6.4. - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo com os termos deste Edital, ou que 
apresentar preço global ou unitário inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos. 

6.4.1. - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores unitários, 
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor unitário orçado pela Administração. 

7 - DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta sessão pública 
para processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame e recebimento dos envelopes com propostas escritas e documentação de 
habilitação. 

7.2 - A Pregoeira procederá à abertura do Envelope n? 01, contendo a Proposta de Preços 
Escritas ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma análise prévia 
dos preços, observando a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao preço total, 
procedendo-se às correções de eventuais erros, tomando como corretos e adotando como 
critério de aceitabilidade os preços "Global". 

7.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
devendo ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente 
aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 
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7.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, a Prego eira selecionará as 
propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) classificará a licitante autora da proposta de menor preço Global e todas aquelas 
apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 1 0% (dez por cento), em relação ao 
menor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os representantes legais das 
licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida na alínea anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três), 
incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam os preços ofertados, observado o 
subitem 6.1.6. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 

c) havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase de lances, 
realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 

7.5 - A Pregoeira convocará as licitantes selecionadas conforme item 7.4 para a apresentação 
de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo 
autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordem decrescente de valor. 

7.6 - A Pregoeira, antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo mínimo entre os lances, 
para agilizar a sessão. 

7.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos representantes para 
eventuais consultas telefônicas, os quais disporão até o máximo de 03 (três) minutos, por 
consulta. 

7.8 - Em observância à Lei Complementar Federal n" 123/2006 de 14.12.2006, na presente 
licitação será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

7.8.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam superiores até 5% (cinco por cento) à 
proposta mais bem classificada. 

7.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

7.9.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

7.9.2 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem 7.9.1 deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 7.8.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o 
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exercício do mesmo direito. 

7.9.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.9 deste Edital, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Prego eira, implicará 
a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado 
pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

7.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 
às penalidades previstas neste Edital. 

7.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a 
etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL. 

8 - DA HABILITAÇÃO E SEU JULGAMENTO 

8.1 - Para habilitação neste Pregão, ultrapassada a fase de propostas, a licitante, detentora da 
melhor oferta, deverá comprovar, mediante apresentação no ENVELOPE n° 02, os 
documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, 
na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na conferência e exame 
correspondentes: 

8.1.1. - Documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com suas alterações ou a respectiva 
consolidação, se houverem, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
administradores; ou ainda 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades ClVlS, acompanhado de prova de 
eleição da diretoria em exercício. 

d) No caso de Sociedades que envolvem outra empresa jurídica como sócia se junta para a 
habilitação o CNPJ da respectiva empresa. 

8.1.2 - Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJIMF); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto 
licitado; 

c) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
emitida pelo Ministério da Fazenda (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/Receita 
Federal do Brasil), conforme Portaria MF n? 358 de 05.09.2016, alterada pela Portaria MF 
n0443 de 17.1 0.20 16; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual (Certidão Negativa de Débitos 
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Estado), emitida pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal (Certidão Negativa de Débitos 
Gerais, compreendendo todos os tributos de competência do Município), emitida pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei; 

f) Certificado de Regularidade de Situação CRF, perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço / FGTS; 

g) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

8.1.3 - Documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 

8.1.4 - Demais Documentos 

a) Declaração da inexistência de fatos superveniente, na forma do Anexo IV, deste Edital; 

b) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, 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 artigo 7° da Constituição Federal (na forma do Anexo V deste 
Edital); 

8.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por órgão público, 
deverão estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que não conste 
expressamente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 60 (sessenta) dias contados 
da data de sua emissão. 

8.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

a) em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço 
respectivo; 
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b) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

c) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

8.4 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia, autenticado por cartório competente ou pela Pregoeira Oficial da 
Câmara Municipal, ou publicação em órgão da imprensa oficial, até às 11 :00 horas do último 
dia útil que anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

8.4.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 

8.4.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

8.4.3 - A Pregoeira reservar-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário. 

8.5 - Com relação à documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a mesma deverão apresentar todos os documentos exigidos neste 
Edital, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da Lei Complementar Federal n° 
123/2006 de 14.12.2006). 

8.5.1 - Sendo a proponente vencedora microempresa ou empresa de pequeno porte, e havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, com termo inicial a partir da publicação do aviso de resultado, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração Pública, através da Pregoeira, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (§ IOdo art. 43 da 
Lei Complementar Federal n? 123/2006 de 14.12.2006). 

8.5.2 - A não-regularização da documentação, no prazo concedido, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n" 8.666/93 
de 21.06.1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (§ 2° do art. 43 da 
Lei Complementar Federal n° 123/2006 de 14.12.2006). 

8.6 - Após examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de habilitação das 
licitantes, mediante confronto com as condições deste Edital, serão desqualificados e não 
aceitos aqueles que não atenderem às exigências aqui estabelecidas. 

8.7 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar-lhes o prazo de 
08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas 
no ato inabilitatório. 

8.7.1 - Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não 
aceitos; 
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8.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

9 - DO RECURSO E DA IMPUGNAÇÃO 

9.1. - Qualquer interessado poderá, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da sessão de processamento do Pregão, solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 
presente Edital, sob pena de decadência de fazê-lo administrativamente. 

9.2. - A petição deverá ser formulada por escrito, podendo ser protocolada diretamente na 
sede da administração ou enviada por e-mail conforme endereços constantes no subitem 14.5, 
contendo os documentos necessários para a perfeita identificação da impugnante, bem como 
de documentos onde seja possível a verificação da capacidade de representação do signatário, 
sob pena de não conhecimento; 

9.3. - Acolhida a impugnação ao ato convocatório, ou não sendo possível a decisão 
administrativa pertinente antes da data fixada para a realização deste Pregão, será designada 
nova data para realização do certame, com a devida publicidade, inclusive das alterações, se 
houverem. 

9.4. - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo licitante deverá ser feita 
a Pregoeira imediatamente após a declaração do vencedor, nos casos de: 

a) Julgamento das propostas; 

b) Habilitação ou inabilitação da licitante; 

c) Outros atos e procedimentos. 

9.5. - O licitante na sua manifestação explicitará, necessariamente, a motivação consistente 
que será liminarmente avaliada pela Pregoeira, o qual decidirá pela sua aceitação ou não. 

9.6. - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso pelo 
licitante, implicará na decadência desse direito, podendo a Prego eira adjudicar o objeto ao 
licitante vencedor. 

9.7. - Admitido o recurso, o licitante terá o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das 
razões recursais escritas, dirigidas a Prego eira, e estarão disponíveis aos demais licitantes 
classificados, para impugná-lo ou não, apresentando suas contrarrazões em até 03 (três) dias, 
contados do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata em cartório 
dos autos do Pregão. 

9.8. - Os licitantes que desejarem impugnar o(s) recurso(s) ficarão intimados a fazê-lo desde a 
reunião de realização deste Pregão. 

9.9. - Uma vez tempestivo, a Pregoeira receberá o recurso, declarando o seu efeito 
suspensivo, e encaminhará á Procuradoria e Jurídico para análise e parecer, sendo a decisão 
proferida pela autoridade competente responsável pela homologação da licitação. 
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9.10. - o provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente implica tão 
somente a invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 

9.11. - Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente poderá adjudicar o objeto do Pregão ao licitante vencedor, e em 
consequência homologar o procedimento licitatório. 

10 - DA CONTRATAÇÃO 

10.1 - Será firmado contrato ou instrumento equivalente com a licitante vencedora com base 
nos dispositivos da Lei Federal n? 8.666/93. 

10.2 - O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, será de até 05 (cinco) 
dias, após regular convocação da Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 

10.3 - Na hipótese de a(s) licitante(s) convocada(s) não assinar(em) o(s) contrato(s) ou 
instrumento equivalente no prazo mencionado no subitem anterior, a Câmara Municipal de 
Cassilândia/MS convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo. 

11 - DO PAGAMENTO 
11.1. - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado 
mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 10 ( dez) dias, contados do recebimento 
definitivo do veículo, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", 
combinado com o art. 73, inciso lI, alínea "b", da Lei n" 8.666/93 e alterações. 

11.2. - O pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela contratada, de que se 
encontra regular, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com as 
fazendas públicas Federal, Estadual, Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas CNDT. 

11.3. - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da contratada, o prazo 
terá sua contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, 
dando-se, então, prosseguimento à contagem. 

11.4. - O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o 
produto fornecido não estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
11.5. - O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste Pregão. 

11.6. - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu 
critério, poderá devolvê-Ia, para as devidas correções, ou aceitá-Ia, com a justificativa da 
parte que considerar indevida. 
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11.7. - Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, 
para fins de atendimento das condições contratuais. 

11.8. - O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum 
compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não 
instituições financeiras. 

12 - DA ENTREGA, DO ACEITE, RECEBIMENTO DO VEÍCULO. 

12.1. - O veículo, objeto deste Pregão, deverá ser entregue a Câmara Municipal de Cassilândia-MS, 
na Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000, no prazo máximo de até 
180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do contrato. 
12.2. - O licitante Contratado obriga-se a fornecer o veículo a que se refere este Pregão, conforme os 
quantitativos e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição daquele que não esteja em conformidade com a referida especificação. 

12.3. - O recebimento do veículo se efetivará em conformidade com o art. 76 da Lei Federal n? 
8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável pelo órgão 
competente, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações do produto. 

12.4. - Será recusado o veículo que não atender ás especificações constantes neste Pregão e/ou que 
não esteja adequado para uso, devendo a Contratada proceder à substituição na forma do subitem 
12.2, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da comunicação. 

12.5. - A licitante vencedora deverá prestar assistência técnica, bem como oferecer garantia 
abrangendo o veículo, os componentes e seus acessórios, contra qualquer defeito de fabricação, cujo 
prazo não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, sem limites de 
quilometragens. 

12.6. - Especificar na(s) Nota(s) Fiscal (is): preço unitário, inclusive os centavos, incluídas todas as 
taxas, impostos, frete, seguro e demais despesas, inclusive, emplacamento. 

12.7. - O veículo, objeto desta licitação deve-se fazer acompanhado da Nota FiscallFatura 
discriminativa para a efetivação de sua entrega. 

12.8. - Relativamente ao disposto na presente cláusula aplicam-se subsidiariamente, as disposições 
da Lei Federal n? 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

13 - DAS PENALIDADES 

13.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n." 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% 
(meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 
injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão, até o limite de 2% (dois por cento) do 
valor total do contrato. 
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13.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, e demais condições resultantes deste Pregão, o Contratante 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes penalidades: 

13.2.1 - Advertência; 

13.2.2 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total, recolhida no prazo de 15 ( quinze) dias corridos contados da comunicação oficial; 

13.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Municipal, 
Estadual, e Federal, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, conforme art. 7° da Lei Federal 
n" 10.520/02, de 17/07/02), garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

a) apresentar documentação falsa, ou ainda ensejar injustificadamente o retardamento da 
realização do certame; 

b) não mantiver a proposta; 

c) comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa do atendimento das condições de 
habilitação ou cometer fraude fiscal; 

d) convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, falhar ou 
fraudar sua execução. 
13.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da notificação, em 
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
14.1 - As despesas decorrentes deste Pregão correrão por conta da dotação orçamentária 
abaixo, e a Câmara Municipal alocará recursos na lei orçamentária anual, utilizando-se de 
recursos financeiros próprios: 

01 - Câmara Municipal de Cassilândia/MS. 
01.01.31 - Ação Legislativa. 

01.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1 - A Câmara Municipal de Cassilândia/MS, responsável pelo presente Pregão reserva-se 
o direito de: 

a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no 
seu processamento, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei Federal n? 8.666/93; 

b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na 
forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 

c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data. 

15.2 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos recursos 
previstos no item 9, será feita nela se excluindo a data de início e incluindo a do vencimento 
e, não sendo computados, para esse fim, os feriados. 

15.3. - O objeto licitado poderá sofrer acréscimos ou supressões em conformidade com o 
estabelecido nos §§ 1 ° e 2° do art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93. 

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

15.5. - As informações e esclarecimentos inerentes a este Pregão poderão ser obtidas pelos 
interessados junto à Pregoeira e Equipe de Apoio, estando disponível para atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 07:00 ás 11:00 horas, Rua Amin José, 356, Centro, Cassilândia 
MS, Fone (67)3596-1331 e/ou no email: licitacao.cmcassilandia@gmail.com; 

15.6. - No mesmo endereço mencionado no subitem anterior, poderá ser examinado o Edital e 
seus anexos, para obtenção do instrumento convocatório, o qual se encontra disponível em 
formato eletrônico no sitio da Câmara Municipal: https://www.cassilandia.ms.leg.br/ 

15.7. - Todas as comunicações referentes a este Pregão serão publicadas no Diário Oficial do 
Município, e sítio da Câmara Municipal. 

15.8. - Fica eleito o foro da Cidade 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. 

Cassilândia/MS, 13 de agosto de 2021 

IVONETE MORElRA CAMARGO 
Pregoeira 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 

OBJETO: AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E 
ODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS 

JUSTIFICATIVA: A aquisição do veículo automotor se faz necessana para a 
locomoção e autonomia dos vereadores em suas funções parlamentares, bem como também 
dos servidores. 

Ademais, embora a Câmara Municipal de Cassilândia possua um veículo Caminhonete 
S10 e uma motocicleta Honda BIZ 125, ambos não são suficientes para atender a demanda 
dos trabalhos legislativos, visto que a quantidade de vereadores é superior a capacidade de 
passageiros dos veículos citados. 

Desta forma, justifica-se a presente aquisição. 

PRAZO MÁXIMO PARA A ENTREGA: de até 180 (cento e oitenta dias), a contar da data 
do pregão (08/09/2021). 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: menor preço 

PREÇOS REFERENCIAIS PARA CRITÉRIO DE ACEIT ABILIDADE: 

UN 

Unitário 

Sob _pena de desclassificaçao os va ores deverao respeitar os se uintes preços maxlmos 
Ite Total Quant m Descrição Un 

VEICULO AUTOMOTOR DE 
PASSEIO ZERO KM ANO 2021 
MODELO 2021 OU SUPERIOR, 
DENTRO DAS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: CATEGORIA 
SEDAN; CAPACIDADE 05 
PASSAGEIROS; COM AIRBAG 
DUPLO, MOTOR FLEX - MÍNIMO 

1 CILINDROS 03 EM LINHA; 
POTENCIA MOTOR: ET ANOL: 
POTÊNCIA MÍNIMA 109 CV- 
GASOLINA: POTÊNCIA MÍNIMA 
101 CV - TRANSMISSÃO: TIPO, 
AUTOMÁTICO COM 5 OU MAIS 
VELOCIDADES; DIREÇÃO 
ELÉTRICA; RODAS: DE AÇO ARO 
15 POLEGADAS; AR 

01 
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CONDICIONADO; 5 PORTAS; COR: 
BRANCO; VIDROS, TRA V AS 
ELÉTRICAS E DEMAIS ITENS DE 
SERIE; 

TOTAL R$ 88.886,66 GERAL 

IVONETE MOREIRA CAMARGO 
Pregoeira 
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ANEXO 11 - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 

FORNECEDOR CNPJIMF 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO XXXXXX, ANO 
E MODELO MÍNIMO 2021 PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS. 

Ite 
m Descrição Quant Un Unitário 

TOTAL 
GERAL 

VEICULO AUTOMOTOR DE 
PASSEIO ZERO KM ANO 2021 
MODELO 2021 OU SUPERIOR, 
DENTRO DAS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES : CATEGORIA 
SEDAN; CAPACIDADE 05 
PASSAGEIROS; COM AIRBAG 
DUPLO, MOTOR FLEX - MÍNIMO 
CILINDROS 03 EM LINHA; 
POTENCIA MOTOR: ETANOL: 

1 POTÊNCIA MÍNIMA 109 CV- 
GASOLINA: POTÊNCIA MÍNIMA 
101 CV - TRANSMISSÃO: TIPO, 
AUTOMÁTICO COM 5 OU MAIS 
VELOCIDADES; DIREÇÃO 
ELÉTRICA; RODAS: DE AÇO ARO 
15 POLEGADAS; AR 
CONDICIONADO; 5 PORTAS; COR: 
BRANCO; VIDROS, TRAVAS 
ELÉTRICAS E DEMAIS ITENS DE 
SERIE; 

01 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 
PRAZO DE ENTREGA: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 

LOCAL E DATA: 

UN 

Total 
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TELEFONE: BANCO: AG: __ CC: _ 

CARIMBO DO CNPJ/MF E ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO 111 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Nome da Empresa) , CNPJ/MF 
n? situada (endereço 
completo) , declara, sob as penas da Lei, nos 
termos do Inciso VII, art. 4° da Lei Federal n" 10.520/2002, que cumpre plenamente os 
requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial n" 003/2021, autorizado pelo 
Processo Administrativo n" 041/2021. 

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 

_____________________ ( ), de _ 
Cidade estado 

de 2021. 

Carimbo do CNPJ/MF e assinatura do 
Representante legal da empresa 
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DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que 
impeça a nossa empresa de participar de licitações públicas, e compromete-se informar 
a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos 
da sua habilitação, na forma determinada no § 2°, do art. 32 da Lei Federal n" 8.666/93 

( ), de de 2021. ----- ~- ---'- --- ------- 

Assinatura do representante legal da empresa 

NOME: _ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

N° DO CNPJIMF DA EMPRESA 
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DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Pregão Presencial n° 003/2021 
Processo Administrativo n" 041/2021 

......................................................................................... , inscrito no CNPJ/MF sob o 
n" , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
........................................................... , portador (a) da Carteira de Identidade 
n" e do CPF/MF n" , DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n08.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido 
pela Lei n09.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

__________ - MS, de de ---------- ---- 

Assinatura do representante legal da empresa 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Amin José, 356, centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o 
N°.xX. xxx. XXXlXXXX-XX, neste ato representado pelo Presidente, Sr. 
XXXXXXXXXX, brasileiro, casado, portador do RG n.? XXXXXXXX SSPIXX e CPF n." 
XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXX, N° 
XXXXXXX, bairro, Cassilândia-MS, doravante denominado Contratante e de outro lado a 
empresa , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF 
sob o n." , com estabelecimento na , Bairro 

, na cidade , doravante denominada Contratada, ----- 
representada neste ato por , (nacionalidade, estado civil, profissão), 
portador da CI sob o RG n" , expedida pela SSP/ , e inscrito no CPF 
n. ° , residente e domiciliado na Rua 
N° , Bairro , na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 
de homologação do processo de Pregão Presencial n° 003/2021, realizado nos termos da Lei 
Federal n" 10.520/2002, regulado subsidiariamente pela Lei Federal n08.666/93 em sua atual 
redação, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO 
KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA 
ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS de acordo com 
as es ecificações constantes no Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será 
realizado por execução direta. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Dá-se a 
este contrato o valor global de R$ 88.886,66 (oitenta e oito mil e oitocentos e oitenta e seis 
reais e sessenta e seis centavos. 

§ 1° - O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto deste contrato, será efetuado 
mediante crédito em conta corrente, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 
definitivo do veículo após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado 
com o art. 73, inciso lI, alínea "b", da Lei n? 8.666/93 e alterações. 

§ 2°_ O pagamento somente será efetuado após a comprovação, pela contratada, de que se 
encontra regular, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com as fazendas 
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públicas Federal, Estadual, Municipal, apresentar CRF FGTS e Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas CNDT. 

§ 3° - O preço contratado compreende todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da 
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que sujeito, bem como emplacamento do 
veículo. 

§ 4° - Caso se faça necessária a retificação de fatura por culpa da Contratada, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento à contagem. 

§ SO - Caso se faça necessária à retificação de fatura por culpa do Contratado, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data de reapresentação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, 
então, prosseguimento à contagem. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E VIGÊNCIA: 

§ 1 ° - Na contagem do prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir 
se-á o dia do vencimento. 

§ 2° - O prazo de vigência se dará até o fornecimento total do objeto. 

§ 3° - Havendo interesse da Administração, o presente Contrato poderá ser prorrogado nas 
seguintes hipóteses: 

I - Nos casos previstos na legislação pertinente; 
11 - Havendo saldo remanescente quanto ao objeto contratado. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: As despesas decorrentes da execução do presente 
Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

01 - Câmara Municipal de CassilândiaIMS. 

01.01.31 - Ação Legislativa. 
01.031.0046.2002 - Manutenção das Atividades de Apoio Legislativo. 
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO: Cabe a Contratante, a seu critério e 
através da Câmara Municipal de Cassilândia, exercer ampla, irrestrita e permanente 
fiscalização de todas as fases de cumprimento do presente contrato, e, a Contratada declara 
aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a 
serem adotados pelo Contratante. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla 
e completa fiscalização, durante a vigência deste Contrato, fornecendo informações, 
propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências 
apresentadas pela fiscalização. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem 
obrigações da Contratada, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes: 

I - Entrega do veículo, objeto deste Contrato, no prazo proposto, e em conformidade com as 
especificações exigidas no Edital; 

11 - Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação que deu origem a este ajuste; 

111 - Assumir, com exclusividade, todos 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, trânsito, e outras 
despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado; 

IV - Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e pelo 
comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer 
prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros; 

V - Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de estarem sendo 
satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e fiscais; 

VI - Responder perante o Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a 
sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste Contrato; 

VII - Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração 
de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para 
o Contratante; 

VIII - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrescimos ou supressões que se 
fizerem, no objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato; 

IX - Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com as notas fiscais correspondentes, 
juntando cópia da solicitação de entrega; 

X - 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; 

XI - Não transferir, em hipótese alguma, este instrumento contratual a terceiros. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: Constituem 
obrigações do Contratante: 

I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

11 - Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e informações que se 
fizerem necessários à execução da entrega; 

111 - Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste Contrato; 

IV - Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades observadas 
no cumprimento deste Contrato; 

V - Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

VI - Fiscalizar o presente Contrato através do Órgão competente; 

CLÁUSULA NONA - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE, E RECEBIMENTO 
DO VEÍCULO: O veículo, objeto deste Contrato, deverá ser entregue na Câmara Municipal 
de Cassilândia na Rua Amin José, 356, Centro, no município de Cassilândia - MS, no prazo 
máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, da data de assinatura do contrato. 

§ 1° - A Contratada obriga-se a entregar o veículo a que se refere este Contrato, conforme os 
quantitativos e especificações descritas na Proposta, sendo de sua inteira responsabilidade a 
substituição daqueles que não estejam em conformidade com as referidas especificações. 
§ 2° - O recebimento do veículo se efetivará, em conformidade com os art. 76 da Lei Federal 
n" 8.666/93, mediante termo de recebimento, expedido por servidor responsável do Órgão 
competente, após a verificação da qualidade, quantidade, características e especificações. 
§ 3° - Recebido o veículo, nos termos acima, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal, 
vier a se constatar fatos supervenientes que os tomem incompatíveis com as especificações, 
proceder-se-á a imediata substituição do mesmo, contados da comunicação da irregularidade pelo 
Órgão. 
§ 4° - Será recusado o veículo que não atender às especificações constantes neste Contrato e que não 
estejam adequados para uso, devendo a Contratada proceder a substituição na forma dos §§ 1° e 2° 
desta cláusula, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da comunicação. 
§ 5° - O Veículo, objeto deste contrato deve ser entregue acompanhado da Nota Fiscal/Fatura 
discriminativa para a efetivação do seu fornecimento. 
§ 6° - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplica-se, subsidiariamente, as disposições da 
Lei Federal n? 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Nos termos do art. 86 da 
Lei Federal n." 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto 
deste Contrato, até o limite de 2%( dois por cento) do valor total do contrato. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a 
prévia defesa, a Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções: 

I - Advertência por escrito, quando a Contratada praticar irregularidades de pequena monta; 

11 - Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total, 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial; 

m - Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será 
aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da entrega, cumulável com as demais 
sanções, inclusive rescisão contratual, se for o caso; 

IV - Quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas junto ao Órgão competente no prazo de até 
15 (quinze) dias corridos contados da comunicação oficial, podendo, ainda, ser descontadas de 
qualquer fatura ou crédito existente a critério do Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93; 

11 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 

111 - judicial, nos termos da legislação; 
§ 10 - A Contratada reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n" 8.666/93. 

§ 20 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica o presente contrato para todos os efeitos de 
Direitos, vinculado ao Edital do Pregão Presencial n? 003/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Aos casos omissos neste instrumento, por ocasião 
da execução do objeto, serão aplicáveis a Legislação pertinente a espécie, nos termos do 
inciso XII do Art. 55 da Lei n." 8.666/93, em sua atual redação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES: O presente Contrato poderá 
ser alterado, nos casos previstos na legislação pertinente, para ajuste de condições 
supervenientes que impliquem em modificações. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato 
deverá ser feita mediante Termo Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais 
das partes. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



i5 
Estado de Mato Grosso Sul ~ 

Câmara Municipal de Cassilândia~, 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: Dentro do 
prazo regulamentar, o Contratante providenciará a publicação em resumo, do presente 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca 
da cidade de Cassilândia - MS, excluído qualquer outro. 

E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado firmam o 
presente instrumento, com 02 (duas) cópias de igual teor, as partes contratantes e duas 
testemunhas que a tudo assistiram. 

CASSILÂNDIA-MS, ---- de -------------- de 2021. 

xxxxxxxxxxx 
Câmara Municipal de Cassilândia-MS 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

CPF/MF CPF/MF 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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Estado de Mato Grosso Sul ~ 

Câmara Municipal de Cassilândia 

ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A Empresa inscrita no CNPJIMF n? 
_________ , por intermédio de seu representante legal ota) Sr.(a) 
__________ , portador (a) da Carteira de Identidade n° _ 
expedi da pela SSP/_ e de CPF n? DECLARA, para fins do disposto no 
item 4 do Edital do Pregão Presencial n? 18/2014, sob as sanções administrativas cabíveis e 
sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n? 123/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso 11, art. 3° da lei Complementar n° 
123/12006. 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do 
artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(localidade ) , de de 2021 

(Representante Legal empresa) Contador/Técnico e n°. CRC 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição 
jurídica da empresa licitante. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

AVISO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, através de sua Pregoeira Oficial, designada pela Presidência desta Casa de Leis, toma 
pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar n". 123/06, Lei 
Complementar n. 147/2014, conforme adiante especificada: 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO 
KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA 
ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo 
com as especificações constantes no Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o presente Edital 
gratuitamente no Setor de Licitação, localizada na Rua Amim José, n.? 356, na 
Câmara Municipal de Cassilândia/MS. O Edital de forma eletrônica poderá ser 
solicitado sem ônus via e-mail, através do seguinte endereço eletrônico: 
licitacao.cmcassilandia@gmail.com, desde que preenchido o REQUERIMENTO 
DE SOLICITAÇÃO DE EDITAL, o qual poderá ser solicitado através do mesmo 
endereço de e-mail ou encontram-se disponíveis aos interessados 
GRATUITAMENTE no site https://www.cassilandia.ms.leg.br/o edital e seus 
anexos. Demais informações poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelo 
telefone (067) 3596-1331. Não havendo exped iente na data marcada para 
realização do Pregão, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, 
mantidos o mesmo local e horário. 
ABERTURA DA SESSÃO: 08/09/2021 
HORAS: 09:00 
LOCAL: Câmara Municipal de Cassilândia/MS 

Cassilândia - MS, 13 de agosto de 2021. 

Prego eira 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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Ano V I Nº 1758 Quinta-feira, 19 de Agosto de 2021 www.cassilandia.ms.gov.br 

Estado de Mato Grosso Sul 
Câmara Municipal de Cassilândia 

AVISO 
EDIT AL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL ° 003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, através de sua Pregoeira Oficial, designada pela Presidência desta Casa de Leis, 
toma pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESE TCIAL, tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei n. 10.52012002 e subsidiariamente a 
Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar n? 123/06, Lei 
Complementar n? 147/2014, conforme adiante especificada: 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (UM) VEÍCULO "O" 
ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR 
PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, de 
acordo com as especificações constantes no Anexo I Termo de Referência deste Edita!. 

OBTENÇAo DO EDIT AL: Os interessados poderão adquirir o presente Edital 
gratuitamente no Setor de Licitação, localizada na Rua Amim José, n? 356, na Câmara 
Municipal de CassilândiaIMS. O Edital de forma eletrônica poderá ser solicitado sem 
ônus, via e-rnail, através do seguinte endereço eletrônico: 
licitacao.cmcassilandiaíalgmail.com. desde que preenchido o REQUERIMENTO DE 
SOLICITAÇÃO DE EDITAL, o qual poderá ser solicitado através do mesmo endereço 
de e-mail ou encontram-se disponíveis aos interessados GRATUITAMENTE no site 
https://www.cassilandia.ms.leg.br/o edital e seus anexos. Demais informações poderão 
ser obtidas no mesmo endereço e pelo telefone (067) 3596-1331. Não havendo expediente 
na data marcada para realização do Pregão, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil 
subsequente, mantidos o mesmo local e horário. 

ABERTURA DA ssssxo. 08/09/2021 
HORAS: 09:00 

LOCAL: Câmara Municipal de CassilândiaIMS 

Cassilândia - MS, 13 de agosto de 2021 

Ivonete Moreira Camargo 
Pregoeira 

Câmara Municipal de Cassilàndia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilándia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



OBJETO: Aquisição de veículos SEDAN 1.5 e SEDAN 2.0, conforme especificações no edital. 
DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: Dia 01 de setembro de 2021, às 14hOOmin, na Rua Arlinda8 () 
Lopes Dias, nO. 550, centro, Vicentina/MS. O edital poderá ser retirado na Secretaria de Administração, mediante ~ 
apresentação de requerimento com os dados do proponente interessado, das 07h30min às llh30, de segundaj 
a sexta-feira ou pelo endereço eletrônico: licitacao@vicentina.ms.qov.br ou www.vicentina.ms.gQy.br/licitacoes 
VicentinajMS, 18 de agosto de 2021. 

LUCIANO LIMA DA SILVA 
Pregoeiro 

Câmara Municipal de Cassilândia 
------------------------------~ 

AVISO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2021 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Pregoeira Oficial, 
designada pela Presidência desta Casa de Leis, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei n. 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n. 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar nO 123/06, Lei Complementar nO 147/2014, 
conforme adiante especificada: 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, 
ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSlLÂNDIA- 

S«Licitacao_OBJETO», de acordo com as especificações constantes no Anexo I Termo de Referência deste 
dital. 

OBTENÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão adquirir o presente Edital gratuitamente no Setor de Licitação, 
localizada na Rua Amim José, nO 356, na Câmara Municipal de Cassilândia/MS. O Edital de forma eletrônica 
poderá ser solicitado sem ônus, via e-mail, através do seguinte endereço eletrônico: licitacao.cmcassilandia@ 
gmail.com, desde que preenchido o REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE EDITAL, o qual poderá ser solicitado 
através do mesmo endereço de e-rnail ou encontram-se disponíveis aos interessados GRATUITAMENTE no site 
https://www.cassilandia.ms.leg.br/o edital e seus anexos. Demais informações poderão ser obtidas no mesmo 
endereço e pelo telefone (067) 3596-1331. Não havendo expediente na data marcada para realização do Pregão, 
será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário. 
ABERTURA DA SESSÃO: 08/09/2021 
HORAS: 09:00 
LOCAL: Câmara Municipal de Cassilândia/MS 
Cassilândia - MS, 13 de agosto de 2021 
Ivonete Moreira Camargo - Pregoeira 

- PUBLICAÇOES A PEDIDO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS ÁREAS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL _ SIEMS 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORPINÁRIA 

Nos termos do artigo 40 letra a, b e letra c, artigo 160, artigo 20°, artigo 21°, artigo 26°, artigo 58° letras a, b e 
letra j, artigo 59° letras a, b, g, h, § P, 20 e 30 e artigo 600 do Estatuto Social da Entidade Sindical, o Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul - SIEMS convoca a ca 
tegoria: dos Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares e Atendentes de Enfermagem, categoria diferenciada e fundamen 
tada na LEI N. 7.498/86, de 25 de Junho de 1986, da UNIMED/CG para participarem de Assembleia Geral, que 
será realizada no dia 25 de Agosto de 2021 na sede do sindicato, localizado na rua laguna n070, Bairro Cabreúva, 
município de Campo Grande MS. A Assembleia Geral instalar-se-é e funcionará, em primeira convocação as 
13horas com a presença da metade e mais um dos associados, em segunda e última convocação as 13:30horas, 
com qualquer número de associados a fim de tratar os seguintes assuntos: a) informes sobre o índice de reajuste 
e demais cláusulas de benefícios pactuados em 2020, no Acordo Coletivo de Trabalho da Categoria, e vigentes 
até Agosto de 2022; b) informe, votação e deliberação sobre o pedido de suspensão das cláusulas econômicas e 
seus reflexos, do Acordo Coletivo vigente, solicitado pela Unimed CG; c) Informe sobre o parecer jurídico sobre 
a possibilidade de termo aditivo; D) demais assuntos pertinentes a Categoria. Fica a empresa notificada a partir 
desta publicação sobre a realização da assembleia, sendo livre o acesso dos dirigentes sindicais, em caso de re 
cusa haverá a configuração de conduta anti-sindical e suas consequências legais. Ressaltamos que a Assembleia 
é a instância democrática máxima, devendo ser respeitada conforme caput do artigo 8° da Constituição Federal 
e artigo 10 da Convenção 98 da Organização Internacional do Trabalho. Informações poderão ser encontradas no 
site www.siems.org.br. 

LAZARO SANTANA 
Presidente do SIEMS 

~~ 

DOCUMENTO 
A"INADQ 

,_ [lllHONICilM[Nf[ 



À 
Câmara Municipal de Cassilândia- MS 
Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Administrativo N° 041/2021 
Abertura da Sessão: 08/09/2021 às 09hOOmin 

®TOVOTA 
Kampai Motors Ltda. 
Av. Joaquim Murtinho, 2525 
79.003-020 - Itanhangá Park 
Campo Grande - MS 
Tel.: (67) 3322-0300 Fax: (67) 3322-0301 
E-mail: kampai@kampai.com.br 
www.kampai.com.br 

ANEXO 111 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A empresa KAMPAI MOTORS LTDA, CNPJ nº 03.583.836/0001-54, sediada na Rua Joaquim Murtinho, 

n°. 2525, Bairro Itanhangá Park, cidade de Campo Grande - MS, por intermédio de seus diretores, o Sr. Karlos 

Cesar Fernandes, portador da cédula de Identidade nº 846.196 SSP/MS, e no CPF sob o n°. 693.592.291-72 e a Sra. 

Kenya Camila Fernandes Beltrão, portador da cédula de identidade RG nº. 1.334.597 SSP/MS e CPF nº. 

008.267.141-96, declara, sob as penas da Lei, nos termos do Inciso VII, art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, que 

'umpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial nº 003/2021, autorizado 

pelo Processo Administrativo nº 041/2021. 

Por ser expressa manifestação da verdade, firmo o presente. 

Campo Grande/MS, 08 de setembro de 2021. 

1 03 583 836/ 0001 · 54' 
INSC. EST. 28.312.097.5 

KAMPAI MOTORS LTDA 
Rua: Joaquim MurUnho. 2525 

&.ino ltanhanp Part Cep' 1IOt1- t2t 
l.Eampo Grande M!.J 

Kenya Camila Fernandes Beltrão 
Diretora 

RG n° 1.334.597 SSPIMS 
CPF n° 008.267.141-96 

I 1· 1 9 
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À 
Câmara Municipal de Cassilândia- MS 
Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Administrativo N° 041/2021 
Abertura da Sessão: 08/09/2021 às 09hOOmin 

®Ja~:a~~!rs Ltda. 6 ~ 
Av. Joaquim Murtinho, 2525 J 
79.003-020 - Itanhangá Park 
Campo Grande - MS 
Tel.: (67) 3322-0300 Fax: (67) 3322-0 01 
E-mail: kampai@kampai.com.br 
www.kampai.com.br 

PROCURAÇÃO "EXTRA JUDICIAL" 

OUTORGANTE: A empresa KAMPAI MOTORS LTDA, CNPJ nº 03.583.836/0001-54, sediada na Rua 

Joaquim Murtinho, n°. 2525, Bairro Itanhangá Park, cidade de Campo Grande - MS, telefone 067 33234343, e-mail 

govdireto@kampaLcom.br, neste ato através de seus diretores, o Sr. Karlos Cesar Fernandes, portador da cédula 

de Identidade nº 846.196 SSP/MS, e no CPF sob o n°. 693.592.291-72 e a Sra. Kenya Camila Fernandes Beltrão, 

portador da cédula de identidade RG nº. 1.334.597 SSP/MS e CPF nº. 008.267.141-96. 

OUTORGADO: Sr. Magno Rodrigues dos Santos Silva, brasileiro, solteiro, consultor de vendas, 

portador da Carteira de Identidade n°. 1.382.208 SSP/MS e do CPF n°. 026.404.931-40, residente e domiciliado na 

Rua Julio Verner, nº 413, Dr. Albuquerque, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul. OBJETO: 

Representar a outorgante em atos relativos no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade 

Pregão Presencial nº 003/2021, da Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS. 

PODERES: Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 

habilitação e julgamento, prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e 

declarações, visar documentos, receber notificações, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor 

recursos, renunciar ao direito de recursos e contrarrazões, bem como assinar todos e quaisquer documentos 

indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato como propostas, contratos, aditivos, etc e praticar 

~ dos os demais atos inerentes ao referido certame. 

1 03 583 836/0001 • 541 
INSC. EST. 28.312.097.5 

KAMPAI MOTORS LTDA 
Rua: Joaquim Mur1inho, 2525 

Bairro bnfll"lj PaR c.,. 1IOt3.12O 
~ampo Grande M!J 

~ 
~- 

~~ 

Campo Grande/MS, 31 de agosto de 2021. 

I 2·1 9 



À 
Câmara Municipal de Cassilândia- MS 
Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Administrativo N° 041/2021 
Abertura da Sessão: 08/09/2021 às 09hOOmin 

GBTOVOTA B 
Kampai Motors Ltda. D 5 
Av. Joaquim Murtinho, 2525 ~ 
79.003-020 - Itanhangá Park 
Campo Grande - MS 
Tel.: (67) 3322-0300 Fax: (67) 3322- 60 
E-mail: kampai@kampai.com.br 
www.kampai.com.br 

CREDENCIAMENTO 

A empresa KAMPAI MOTORS LTDA, CNPJ nQ 03.583.836/0001-54, sediada na Rua Joaquim 

Murtinho, n", 2525, Bairro Itanhangá Park, cidade de Campo Grande - MS, por intermédio de seus diretores, o Sr. 

Karlos Cesar Fernandes, portador da cédula de Identidade nQ 846.196 SSP/MS, e no CPF sob o n". 693.592.291-72 

e a Sra. Kenya Camila Fernandes Beltrão, portador da cédula de identidade RG nQ• 1.334.597 SSP/MS e CPF nQ• 

008.267.141-96, através da presente credencial, constitui, para os fins de representação perante aos 

rocedimentos do Pregão Presencial nQ 003/2021, realizada pela Prefeitura Municipal de Cassilândia - Estado de 

Mato Grosso do Sul, o Sr. Magno Rodrigues dos Santos Silva, brasileiro, solteiro, consultor de vendas, portador da 

Carteira de Identidade n", 1.382.208 SSP/MS e do CPF n", 026.404.931-40, residente e domiciliado na Rua Julio 

Verner, nQ 413, Dr. Albuquerque, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, com amplos poderes 

de decisão, podendo, para tanto, praticar todos os atos pertinentes a esta modalidade de licitação, e, em especial, 

podendo formular lances e ofertas, declarar a intenção ou renunciar ao direito de interpor recurso, prestar 

esclarecimentos, receber notificações e intimações, enfim, em nome desta empresa defender todos nossos direitos 

e interesses. 

Campo Grande/MS, 31 de agosto de 2021. 

- 1 03 583 836/ 0001 • 54' 
INSC. EST. 28.312.097.5 

KAMPAI MOTORS LTDA 
Roa: Joaquim MurUnho. 2525 

Blino ltanhantt PaR Cep·,..3· m 
~ampo Grande M!.J 

Kenya CamUa Fernandes Beltrão 
Diretora 

RG n° 1.334.597 SSPIMS 
CPF n° 008.267.141.96 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
'Departamento de Registro Empresarial e Integração 

NaDO 

2062 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
N° FCN/REMP 

11111111111111111111111111 1111111 

Nome: 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
KAMPAIMOTORSLTDA 

requer a V.S· o deferimento do seguinte ato: 

N°DE 
VIAS 

CÓDIGO CÓDIGO DO 
DO ATO EVENTO QTDE DESCRiÇÃO DO ATO I EVENTO MS2201800017235 

_I_l_ 
Data 

25 Abril 2018 
Data 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 
Nome: _ 

Assinatura: _ 

Telefone de Contato: _ 

CAMPO GRANDE 
Local 

IADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

DSIM Processo em Ordem 
À decisão 

DSIM 

o Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

O Processo indeferido. Publique-se. 
o o o o 

Responsável 
DNÃO _I_l __ 

Data 
DNÃO _I_l __ 

Data 
Responsável 

Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

rocesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

acesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

O Processo indeferido. Publique-se. 

28 Exigência 38 Exigência 48 Exigência 58 Exigência 

o o o o 
_I_l_ 

Data Responsável 

DECI COLEGIADA 
28 Exigência 38 Exigência 48 Exigência 58 Exigência 

_I_l_ 
Data Vogal Vogal Vogal 

Presidente da Turma 

OBSERVAÇOES 
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693.592.291-72 KARLOS CESAR FERNANDES 
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DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
KAMPAI MOTORS LTDA 

KARLOS CÉSAR FERNANDES, brasileiro, casado sob regime separação de bens, empresarro, 
portador da cédula de identidade RG n? 846.196 SEJUSPIMS e do CPF número 693.592.291-72 
nascido em 09/08/1979, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, na 
Rua José Dibo n" 123 Bairro Jardim dos Estados, CEP 79020-272; 

CÉLIA FERNANDES BARBOSA, brasileira, casada sob o regime comunhão parcial de bens, 
empresária, portadora da cédula de identidade RG n? 329.606 SEJUSPIMS e do CPF n° 368.525.031- 
00 nascida em 25/07/1965, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, na 
Rua Nelson Borges de Barros n" 438 Bairro Carandá Bosque lI, CEP 79032-190; 

KENY A CAMILA FERNANDES BEL TRÃO, brasileira, casada sob o regime de separação total de 
bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 1334597 SEJUSPIMS e do CPF 
008.267.141-96 nascida em 16/10/1985, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul, na Rua Antônio Maria coelho n° 5533 apto 802 Bairro Carandá Bosque, CEP 79031- 
007. 

Únicos SOCIOS componentes da Sociedade Limitada, denominada: "KAMPAI MOTORS LTDA", 
constituída por instrumento particular registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso do Sul, sob número 54200683408 em sessão de 05/01/2000, e posteriores alterações sob 
números 54090150 em sessão de 05/04/2000, sob número 54098159 em sessão de 26/ I 0/2000, sob 
número 54126113 em sessão de 13/09/2002, sob número 54129636 em sessão de 17/1212002, sob 
número 54151.049 em sessão de 21/01/2004, sob número 54166674 em sessão de 26/10/2004, sob 
número 54252757 em sessão de 18/06/2009, sob número 54278874 em sessão de 12/08/2010, sob 
número 54336017 de sessão de 18/10/2012, sob número 54384097 em sessão de 30/07/2014, sob 
número 54447362 em sessão de 16/11/2016 e sob número 54457180 em sessão de 16/03/2017 com 
sede na cidade de Campo Grande/MS, na Rua Joaquim Murtinho, 2.525 - Bairro ltanhangá Park, CEP 
79003-020, devidamente inscrita no CNPJ sob n" 03.583.836/0001-54, com filial na Avenida Rio 
Branco n° 59, Bairro Centro, na cidade de Corumbá - MS, CEP 79303-220, sob NlRE 54900347800 
em sessão de 16/11/2016, inscrita no CNPJ sob n" 03.583.836/0002-35 e filial na Rua Brasil n." 366, 
Bairro Flamboyant na cidade de Chapadão do Sul - MS, CEP 79560-000, sob NlRE 54900351076 em 
sessão de 16/03/2017, inscrita no CNPJ sob n° 03.583.836/0003-16, tem entre si, justo e contratado, 
esta 13" (Décima Terceira) alteração e consolidação do contrato social, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 

A sociedade gira sob o nome empresarial de "KAMPAI MOTORS LTDA", com estabelecimento 
matriz na Rua Joaquim Murtinho n° 2525 - Bairro ltanhangá Park, na cidade de Campo Grande-MS, 
CEP 79.003-020. 

Paragrafo Primeiro: Nome fantasia é KAMPAI 

Paragrafo Segundo: Filial da sociedade na Avenida Rio Branco n." 59, Bairro Centro na cidade de 
Corumbá - MS, CEP 79303-220, sob NlRE 54900347800 e CNPJ sob n° 03.583.836/0002-35. 

Paragrafo Terceiro: Filial da sociedade na Rua Brasil n." 366, Bairro Flamboyant na cidade de 
Chapadão do Sul- MS, CEP 79560-000, sob NIRE 54900351076 e CNPJ sob n" 03.583.836/0003-16. 

Paragrafo Quarto: Fica criada filial da sociedade na Rua Aristóteles n.? 277, Bairro Vila Progresso na 
cidade de Campo Grande-MS, CEP 79080-360. 

CLÁUSULA 11 - OBJETO SOCIAL 

Altera o objeto da sociedade para Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores 
Novos e Usados, Peças e Acessórios Novos. Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação 
Mecânica em Veículos Automotores Novos e Usados, Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava 
Jato, Representação Comercial, Consignação de Veículos Automotores Novos e Usados e 
Intermediação na Venda de Veículos Novos e Usados. Depósito Fechado. 

Paragrafo Primeiro: Altera o objeto da Filial situada na Avenida Rio Branco n." 59, Bairro Centro na 
cidade de Corumbá/ MS, CEP 79303-220, sob NIRE 54900347800 e CNPJ sob n" 03.583.836/0002- 
35, para: Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Usados, Peças e 
Acessórios Novos. Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos 
Automotores Usados, Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, Consignação de Veículos 
Automotores Usados e Intermediação na Venda de Veículos Usados. 

Paragrafo Segundo: Altera o objeto da Filial situada na Rua Brasil n." 366, Bairro Flamboyant na 
cidade de Chapadão do SuIIMS, CEP 79560-000, sob NIRE 54900351076 e CNPJ sob n" 
03.583.836/0003-16 para: Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Usados, 
Peças e Acessórios Novos. Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos 
Automotores Usados, Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, Consignação de Veículos 
Automotores Usados e I ntermed i ação na Venda de Veículos Usados. 

Paragrafo Terceiro: A filial Depósito situada na Rua Aristóteles n." 277, Bairro Vila Progresso na 
cidade de Campo Grande/MS, CEP 79080-360, exercerá a atividade Depósito Fechado e Prestação de 
Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos Automotores Novos. 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: 
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CLÁUSULA I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 

A sociedade gira sob o nome empresarial de "KAMPAI MOTORS LTDA", com estabelecimento 
matriz na Rua Joaquim Murtinho n° 2525 - Bairro Itanhangá Park, na cidade de Campo Grande-MS, 
CEP 79.003-020. 

Paragrafo Primeiro: Nome fantasia é KAMP AI 

Paragrafo Segundo: Filial da sociedade na Avenida Rio Branco n.? 59, Bairro Centro na cidade de 
Corumbá - MS, CEP 79303-220, sob NlRE 54900347800 e CNPJ sob n° 03.583.836/0002-35. 

Paragrafo Terceiro: Filial da sociedade na Rua Brasil n.? 366, Bairro Flamboyant na cidade de 
Chapadão do Sul- MS, CEP 79560-000, sob NIRE 54900351076 e CNPJ sob n? 03.583.836/0003-16. 

Parágrafo Quarto: Filial da sociedade na Rua Aristóteles n.? 277, Bairro Vila Progresso na cidade de 
Campo Grande-MS, CEP 79080-360. 

CLÁUSULA n - OBJETO SOCIAL 

o objeto da sociedade é Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Novos e 
Usados, Peças e Acessórios novos. Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em 
Veículos Automotores novos e usados, Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, 
Representação Comercial, Consignação de Veículos Automotores Novos e Usados e Interrnediação na 
venda de veículos Novos e Usados. Depósito fechado. 

Paragrofo Primeiro: O objeto da Filial situada na Avenida Rio Branco n.? 59, Bairro Centro na cidade 
de Corumbá/ MS, CEP 79303-220, sob NlRE 54900347800 e CNPJ sob n° 03.583.836/0002-35 é 
Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Usados, Peças e Acessórios Novos. 
Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos Automotores Usados, 
Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, Consignação de Veículos Automotores Usados e 
Interrnediação na Venda de Veículos Usados. 

Paragrafo Segundo: O objeto da Filial situada na Rua Brasil n." 366, Bairro Flamboyant na cidade de 
Chapadão do SuIIMS, CEP 79560-000, sob NIRE 54900351076 e CNPJ sob n" 03.583.836/0003-16 é 
Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Usados, Peças e Acessórios Novos. 
Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos Automotores Usados, 
Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, Consignação de Veículos Automotores Usados e 
Intermediação na Venda de Veículos Usados. 

Paragrafo Terceiro: O objeto da Filial Depósito situada na Rua Aristóteles n." 277, Bairro Vila 
Progresso na cidade de Campo GrandelMS, CEP 79080-360 é Depósito Fechado e Prestação de 
Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos Automotores Novos. 
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CLÁUSULA 111 - DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade será exercida pelos sócios, os quais deverão assinar sempre em conjunto 
de dois sócios, não importando a natureza da operação, quer seja ela alienação de bens móveis, 
imóveis, contratação de empréstimos financeiros e bancários, movimentação de contas bancarias, tanto 
nessa praça como em outras, assim como todos os atos atinentes e necessários ao bom desempenho 
administrativo. 

Parágrafo único: Os Administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vedado o 
uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do 
outro sócio. 

CLÁUSULA IV - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social da empresa é de R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais) totalmente 
integralizado em moeda corrente do País, dividido em 4.500.000 (Quatro milhões e quinhentos mil) 
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, assim distribuídos: 

SÓCIOS QUOTAS R$ o 

Karlos César Femandes 2.227.500 2.227.500,00 49,50% 

Kenya Camila Femandes Beltrão 2.227.500 2.227.500,00 49,50% 

Célia Femandes Barbosa 45.000 45.000,00 1,00% 

TOTAL 4.500.000 4.500.000,00 100,00% 

Parágrafo Primeiro: REPASSE DAS COTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios. Havendo interesse por parte de um dos 
sócios em vender, transferir ou ceder total ou parcialmente suas quotas, o mesmo se compromete a 
oferecê-Ias primeiramente aos outros sócios, que exercerá seu direito de preferência em igualdade de 
condições e preço para a sua aquisição se postas a venda. O ato de oferecimento será feito por escrito e 
deverá ser respondido de forma inequívoca em 60 (sessenta) dias após o recebimento da oferta. Não 
havendo resposta ou não manifestando interesse, resta facultado ao sócio, negociá-Ias com terceiros, 
sendo que estes passarão por aprovação prévia. 

Parágrafo Segundo: A saída de um dos sócios da sociedade será notificada aos outros com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 
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CLÁUSULA V - DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade de cada SOCIO é restrita ao valor de suas quotas, porém, todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social, conforme determina o art. 1.052 do novo Código 
Civil. 

CLÁUSULA VI - DO DESIMPEDIMENTO 

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas defesas de concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA VII - DAS DISSOLUÇÕES 

As quotas do capital são indivisíveis e sua transferência parcial ou total a terceiros estranhos a 
sociedade, só poderá ser efetivada mediante autorização expressa dos sócios, observando as seguintes 
condições: 

a) No caso de algum dos SOCIOS virem a desistir na continuidade da sociedade, este deverá 
notificar ao outro, com noventa dias de antecedência, com a opção de compra das quotas; 

b) Ao sócio remanescente caberá a admissão de um novo sócio, podendo adquirir as quotas do 
sócio retirante, e revender igualou menor número das quotas; 

c) Não havendo manifestação ou interesse na compra das quotas do sócio retirante pelo outro, no 
prazo previsto no item "a", este poderá vendê-Ias a qualquer interessado. 

Parágrafo Único: A apuração dos haveres do sócio, retirante será feita com base em balanço 
patrimonial levantado especialmente para esse fim na data da retirada e serão pagos mediante prazo a 
ser estipulado de comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA VIII - DA CAUSA MORTIS 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou does) sócio(s) 
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado . 

93 
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CLÁUSULA IX - DO CONTRATO 

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas e 
resolvidas com base nos termos da Lei 10.406/2002, e noutras disposições legais que lhe couberem. 

Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande-MS, para opção fundada neste contrato, renunciando 
se qualquer outro por muito especial que seja não importando aonde venha a residir ou domiciliar os 
Contratantes deste instrumento de constituição ou ainda seus herdeiros. 

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE 

Todo o sócio terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada pelo consenso 
unânime dos sócios, valores estes que serão contabilizados na conta de despesas operacionais da 
sociedade. 

CLÁUSULA Xl- DO INÍCIO E TÉRMINO DE SUA ATIVIDADE 

A sociedade teve início de suas atividades em 03/01/2000 e seu prazo de duração são por tempo 
indeterminado. 

CLÁUSULA XII - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

o exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, quando 
será levantado um Balanço Geral, sendo os lucros ou prejuízos verificados e distribuídos aos sócios na 
proporção de suas quotas, podendo ainda se destacar valores para "fundo de reserva", de acordo com a 
legislação em vigor. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, na presença de 
duas testemunhas. 

Campo Grande/MS, 17 de abril de 2018. 

Karlos César Femandes 
Sócio 

Kenya Camila Femandes Beltrão 
Sócia 

Célia Femandes Barbosa 
Sócia 
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acesse ht!p://www.jucems.ms.gov.bre informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. ~- . -J pág. 9/12 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

Relatório de Filiais Abertas 

Informamos que, do processo 18/035.380-2 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 54520500 em 27/04/2018 
da empresa 5420068340-8 KAMPAI MOTORS L TDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais): 

NIRE ENDEREÇO 

5490036448-8 RUA ARISTOTELES 277 - BAIRRO VILA PROGRESSO CEP 79080-360 - CAMPO GRANDE/MS 

27/04/2018 

111 4 . 1 9 U Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TDA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018 

_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, 
acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. ~_. -J pág.10/12 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços ~ 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Farnilr> 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa KAMPAI MOTORS L TDA, de nire 5420068340-8 e 
protocolado sob o número 18/035.380-2 em 18/04/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o 
número 54520500, em 27/04/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Sofia Bereny De 
Matos. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcessoIviaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 
Capa de Processo 

Assinante(s) 
CPF [Nome 
693.592.291-72 IKARLOS CESAR FERNANDES 

Documento Principal 
+ % Assinant~s) 

CPF Nome 
693.592.291-72 KARLOS CESAR FERNANDES 
368.525.031-00 CELlA FERNANDES BARBOSA 
008.267.141-96 KENYA CAMILA FERNANDES BELTRAO 

Campo Grande. Sexta-feira, 27 de Abril de 2018 

Nivaldo Domingos da Rocha: 257.185.331-72 Página 1 de 1 

U Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TOA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 

- Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, 
acesse ht!p://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 
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se 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO~ 

DOSUL 
Registro Digital 

o ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) I 
CPF Nome 

014.708.001-01 SOFIA BERENYI DE MATOS 

257.185.331-72 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA 

Campo Grande. Sexta-feira, 27 de Abril de 2018 

111 6 . 1 9 
~ Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul U Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TOA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 
_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, 

acesse hltp://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 
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QR-CODE 

CNH Digital 
Departamento Nacional de Trânsito 

MARIA CLEMENTIAA APARICIO F 
ERNIINDES 

íN- 
KENYA CMULA FERNANDES SI!.L'IRAO 

í DQC.IOlNT1DAOElÓRG EMISSORI\$ ---, 
1334~n SEJUSP MS I 
ror [MIANASClMEX10l 
t008.261.141-96 J16/10/1985 
INA<ÇAO 
CMlLOS DA GRACII fERN1INDES 

A~ApQ DtQI:fNMOlTI 
0Ef04JI1'AMEII1'DatAOUAl.DantÀHartO 

6ó58915~296 
MS842549S36 

Documento assinado com certificado digital em 
conformidade com a Medida Provisória nO 
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 
meio da comparação deste arquivo digital com o 
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital > . 

•••• MATO GROSSO DO SUL •••• 

DENATRAN CONTRAN SERPRO 1 DENATRAN 

~11·19 
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QR-CODE 

CNH Digital 
Departamento Nacional de Trânsito 

rNOt.r1f 
I KARLOS CESAR reRNANDES 

r Doe. JDtNl1DADElÓRG (~lSSORIIJF ~ 

L846196 SSP MS ___j 
rCPf' (0A1ANASCtMEHlOl 
L693.Sn.291-72 k09/0S/1919 
flU,O,Ç.Io 

CAALOS DA GRACA fERNANDF.S 

MARIA CLEMENTINA APAR!CIO F 
ERlIANOES 

Documento assinado com certificado digital em 
conformidade com a Medida Provisória nO 
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 
meio da comparação deste arquivo digital com o 
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >. 

r i"'" r"'I"(MlSI.Io~ 
l,;C::.;A>1:.;,:P...:O_;C:.;,:AA:.,::!<...:D,::,E.:.....:.;HS=-- __;1191 07/20 n I 

~AOODOT.tA..WlfTl 
09'AlUAMSn'DS'fAowu.. DCTJtÃHarro 

002786BC1I8 
MS83469H90 

___ MATO GROSSO DO SUL __ • 

DENATRAN CONTRAN SERPRO 1 DENATRAN 
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Em 0410812021 A U T E N T I C 
cópia 
conforme original. Dou fé, 
LUCAS AN DRADE GAUTO 
ESCREVENTE 
Selo Digital: AFF59828..()83-NO 
www.tjms.jus.br 
Emohlmentos R$ 3 !)-I~§ji{IJlQ..~ 
R$0.19 Funde-P. 
FEADMP R$ • 2 Se 
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À 
Câmara Municipal de Cassilândia- MS 
Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Administrativo N° 041/2021 
Abertura da Sessão: 08/09/2021 às 09hOOmin 

103 583 836/0001 · 541 
INSC. EST. 28.312.097.5 

KAMPAI MOTORS LTDA 
Rua: Joaquim Mul1lnho, 2525 

a.mo ltanhangà Pttt Cep' "'.020 
~ampo Grande M!J 

~\'T"~YOTA 
Kampai Motors Ltda. 
Av. Joaquim Murtinho, 2525 
79.003-020 - Itanhangá Park 
Campo Grande - MS 
Tel.: (67) 3322-0300 Fax: (67) 3322-0301 
E-mail: kampai@kampai.com.br 
www.kampai.com.br 

ANEXO 11 
PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPOSTA DE PREÇOS I 
Pregão Presencial N2 003/2021 

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM I Processo Administrativo N!! 041/2021 
Proponente: KAMPAI MOTORS LTDA CNPJ: 03.583.836/0001-54 Insc. Estadual: 28.312.097-5 
Endereço: RUA JOAQUIM MURTINHO, 2525, ITANHANGÁ PARK Telefone/Fax: (67) 3323-4343/4343 E-mail: govdireto@kampai.com.br 
Cidade: CAMPO GRANDE - MS Banco do Brasil: AG 4211-0 C/C 7399-7 
ITEM ESPECIFICAÇAo UNO QTD MARCA/MODELO PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

R$ 88.886,66 R$ 88.886,66 

Veiculo automotor de passeio zero km ano 2021 modelo 2021, dentro das seguintes 
TOVOTA 

VARIS SEDÃ 1.5 XL (Oitenta e Oito Mil (Oitenta e Oito Mil 
especificações: categoria sedan; capacidade 05 passageiros; com airbag duplo, motor flex - LlVE CVT Oitocentos e Oitocentos e 

01 cilindros 04 em linha; potencia motor: etanol: potência 110 cv- gasolina: potência 105 cv - Uno 01 
Oitenta e Seis Oitenta e Seis 

transmissão: tipo, automático com 5 velocidades; direção elétrica; rodas: de aço aro 15 polegadas; 
2021/2021 Reais e sessenta e Reais e sessenta e 

ar condicionado; 5 portas; cor: branco; vidros, travas elétricas e demais itens de serie; seis centavos) seis centavos) 

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta: de 60 (sessenta) dias. Prazo de entrega: em 
até 180 (cento e oitenta) dias da data data da licitação. Garantia: 60 (sessenta) meses ou 100.000km, o que ocorrer primeiro. Condição de pagamento: em até 10 (dez) dias. Dados do 
responsável pela assinatura do contrato: KARLOS CÉSAR FERNANDES, portador do documento de identidade RG sob o n.º 846.196 SEJUSP/MS e do CPF 693.592.291-72 residente e 
domiciliado nesta Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua José Dibo, 123, Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande/M e sra. KENVA CAMILA FERNANDES BELTRÃO, documento 
de identidade RG sob o n.º 1334597 SEJUSP/MS e do CPF 008.267.141-96, residente e domiciliada na Rua Antônio Maria Coelho, 5533, apto 802, Bairro Carandá Bosque, em Campo 
Grande/MS. Declaramos expressamente que no valor ofertado, bem como nos preços ofertados estão inclusos todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das 
obrigações decorrentes da licitação. .: 

j , 

tSflO~ C sarFemandes 
blretor 

~ 

RG 846.196 SSPIMS 
CPF: 693.592.291-72 

RG n° 1.33.4.597 SSPIMS 
CPF n" 008.267.141-96 



À 
Câmara Municipal de Cassilândia- MS 
Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Administrativo N° 041/2021 
Abertura da Sessão: 08/09/2021 às 09hOOmin 

®TOVOTA 
Kampai Motors Ltda. jO 3 
Av. Joaquim Murtinho, 2525 
79.003-020 - Itanhangá Park ~ 
Campo Grande - MS 
Tel.: (67) 3322-0300 Fax: (67) 332 - 01 
E-mail: kampai@kampai.com.br 
www.kampai.com.br 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A empresa KAMPAI MOTORS LTDA, inscrito no CNPJ nº 03.583.836/0001-54, sediada na Rua 

Joaquim Murtinho, n°. 2525, Bairro Itanhangá Park, cidade de Campo Grande - MS, participante da presente 

licitação, declara, caso consagre vencedora que prestará assistência técnica em todo, bem como oferecer garantia 

do produto, contra defeitos de fabricação, salvo uso indevido, acidente e desgaste natural, pelo prazo de 60 

(sessenta) meses ou 100.000km, o que ocorrer primeiro, a contar da data de entrega, conforme plano de 

manutenção do fabricante. 

O atendimento será através da rede de Concessionárias Autorizadas TOVOTA, no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação do ocorrido, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, conforme 

segue relacionado abaixo o endereço para tal serviço, ou demais concessionárias pelo site 

http://www.toyota.com.br/ 

KAMPAI MOTORS Rua Joaquim Murtinho, 2525, Itanhangá park- Telefone: (67)3322-0300 
CamDO Grande/MS 

KAMPAI MOTORS Av. Rio Branco, 59, Centro - Corumbá/MS Telefone: (67)3234-0400 

KAMPAI MOTORS Rua Brasil, 366 - Flamboyant- Telefone: (67)3562-8200 
rh<>n, •• '!ão do SullMS 

DOURAMOTORS Av. Marcelino Píres, 8805 - Cabeceira Alegre - Dourados/MS Telefone: (67)3416-4350 

DOURAMOTORS Av. Ranulpho Marques Leal, 1961, Jardim Alvorada - Três Telefone: (67)3919-1400 ,. I <>lJn"'c;/MS - - c:: 
Campo Grande/MS, 08 de setembro de 2021. 

1 03 583 836/0001 • 541 
INSC. EST. 28.312.097.5 

KAMPAI MOTORS LTOA 
Roa: Joaquim Mul1inho. 2525 

Blirro ltanhlngj Pid Cep' 1IOt3. 020 
~ampO Grande M!.J 

~--;--:::;-:-:-: Kenya Camita Fernandes 8eltrio 
Diretora 

RG n° 1.334.597 SSPIMS 
CPF n° 008.261.141-96 



@TOVOTA 

À 
Câmara Municipal de Cassilândia- MS 
Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Administrativo N° 041/2021 
Abertura da Sessão: 08/09/2021 às 09hOOmin 

Kampai Motors Ltda. 
Av. Joaquim Murtinho, 2525 
79.003-020 - Itanhangá Park ~ 
Campo Grande - MS 
Te!.: (67) 3322-0300 Fax: (67) 332 - 301 
E-mail: kampai@kampai.com.br 
www.kampai.com.br 

jO~ 

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR 

A empresa KAMPAI MOTORS LTDA, inscrito no CNPJ nº 03.583.836/0001-54, sediada na Rua 

Joaquim Murtinho, n°. 2525, Bairro Itanhangá Park, cidade de Campo Grande - MS, participante da presente 

licitação, declara caso consagre vencedora que entregará o objeto deste certame com os seguintes itens inclusos: 

Lote 01: 

• Emplacamento 

Campo Grande/MS, 08 de setembro de 2021. 

1 03 583 836/0001 • 541 
INSC. EST. 28.312.097.5 

KAMPAI MOTORS lTDA 
Rua: Joaquim MurUnho. 2525 

Bairro lanhangi PiIt Cep' .3· 120 
~ampo Grande M!.J 

( 
,-.J 

Kenya Camila Fernandes Beltrio 
Diretora 

RG n° 1.334.597 SSPIMS 
CPF na 008.267.141.96 









• Ar-condicionado automático 
com filtro antipólen e ar quente' • Controle de áudio e âe computador 

de bordo no volante 
• Limpadores de para-brisa com 
senso r de chuva' • Controle de velocidade de cruzeiro. 

Comodidade de manter a velocidade 
sem pisar no pedat! • Chave presencial (Smart Entry)' 

• Espelho retrovisor interno com 
antiofuscamento eletrocrômico' 

• Sistema universal lsofi« 
para fixação de cadeirinha 

• Estrutura altamente rígida 

~~ a 
~ 

• Barras de proteção lateral 



f 
f Qualidade, confiabilidade 

e confiança em um Toyota 
feito para você. 

! 
f 

5 ANOS DE 
GARANTIA 

A TOVOTA OFERECE ESSA 
TRANQUILlDADE PARA TODA A LINHA 

DE VEíCULOS. 

A Toyota oferece cinco anos de garantia 
sem limite de quilometragem para uso 
particular e, para uso comercial, cinco 

anos de garantia ou 100.000 km, 
prevalecendo o que ocorrer primeiro. 

Consulte o livrete de garantia 
ou www.toyota.com.br 
para mais informações . 

• Painel com linhas fluidas 
e acabamento refinado 

• Dirigibilidade acima da categoria 

• Paddle shift: manopla para troca 
de marchas no volante' 'Disponível nas versões com transmissão automática CVT Multidrive. "Disponível 

nas versões XS Connect e XLS Connect. -Disponivel nas versões XL Plus Connect. 
XS Connect e XLS Connect. ~Oisponível na versão XLS Connect. "Acabamento 
interno com partes revestlcas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros 
e traseiros) e partes revestidas de material sintético (parte posterior dos bancos 
dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros, lélteraJs e parte anterior 
e pustenor dos apoios de cabeça dianteiros e Ir ;l'";t:llfU' e descansa-braços do 
mtorista). 

~ L.::,.._ 
O 
\S> 

• Bancos revestidos com partes 
de couro e material sintético" 

• Rodas de liga leve dual tonel 
• Difusores de ar para melhor 
aerodinâmica 



ESPECIFICAÇm:S , 
TECNICAS 

Potência máxima (cv/rpm) 110 (E)/S.600 
105 (G)/S.600 

14,9 (E)/4.000 
14,3 (G)/4.000 Torque máximo (kgf.m/rpm) 

CVT Multidrive 

15" de aço 
e calotas 

Distância entre 

1.730 

1.490 

Capacidade do tanque (I) 45 

Comprimento (mm) 4.425 

Largura sem os espelhos 
retrovisores (mm) ~ 

~ 
O 

~~~~~~~==~---r--~--r-~--~~ 



Sistema de áudio central multimídia Toyota Play+ com tela sensível 
ao toque de 7", AM/FM, função MP3, entrada USB (no console 
central), BluetoothlJ e conexão para smartphones e tablets através 
de espelhamento SDL, Android Auto~ e Apple CarPlay~ 

1':::' ~o.',u~ '":, ""~ ,u~,,,,~,<:,,.o, eu,,, uuo, "",'O, eouo, I I I I I Legenda: [!] Disponível G Não disponlvel 

• Acabamento interno com partes revestidas de couro (parte anterior dos bancos dianteiros e traseiros) e partes revestidas 
de material sintético (parto posterior dos bancos dianteiros, laterais dos bancos dianteiros e traseiros. laterais e parte anterior 

F.=====-'7'7.=.========:---:--:------if----+-----l-----1-----___j 8 posterior dos apoios de cabeça dianteiros e traseiros, e descansa-braços do motorista). 

Branco Polar 
1040) 

Branco lunar 
10691 

Cinza Granito 
IIG31 

Prata lua Nova 
f1H6) 

Preto Infinito 
1215) 

Azul Titã 
lav5) 

~ 
'L>- 



Conheça a linha de acessórios genuínos Yaris com exclusivos 3 anos de garantia. 1 

1. Sensor de estacionamento 
traseiro. 

2. Sensor de estacionamento 
dianteiro. 

3. Luzes de condução diurna 
de LED. 

4. Calha de chuva. 
5. Bandeja do porta-malas. 
6. Soleira. 
7. Friso lateral inferior. 

Conheça mais opções de acessórios em www.toyota.com.br/yaris. 

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOVOTA NOVO E NA GARANTIA. 

@ « 
N 
N 
9 
a; o, o o, 

ENTRADA PARCELAS PARCELA RESIDUAL À VISTA INTERMEDIARlAS 

% I R$ X I R$ % I R$ R$ 

Ao final do financiamento. a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).'Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br!cic1otoyota. 

Revisão na medida I ~ o pacote de revisões do Yaris pode ser incluído no financiamento do carro. Fale com um consultor para saber mais . 

• Conheça os acessórios genuínos Toyota. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. SAC: 0800 703 0206 I clientes@sac.toyota.com.br 

IJ /ToyotaDoBrasil (§» @toyotadobrasil m /toyotabrasil TOVOTA.COM.BR/VARIS /toyota-do-brasil r:J'!mor •• rolTCol'!l 

10S acessórios genuínos Toyota possuem garantia contra defeito de fabricação de 90 (noventa) dias se adquiridos no balcão da concessionária e de 3 (três) anos se adquiridOS e instalados na 
rede de concessionárias Toyola,sendo que os pnmeiros 90 (noventa) dias referem-se à garantia legal, e o período subsequente. à garantia contratuaL A garantia não abrange o desgaste natural 
dos acessórios. Para reconhecimento da garantia. a nota fiscal onginal de compra do acessório genuíno Toyota e a ordem de serviço de instalação do acessório no veículo Toyota deverão ser 
apresentadas (ambas emitidas em território nacional). Para mais Informações a respeito dos acessórios genulnos. consulte o slte www.toyota.com.br. zconoições válidas às pessoas físicas que 
adquirirem veículos Toyota por meio de financiamento contratado na instituição financeira 9 em toda a rede de distribuidores Toyata, com garantia de recompra do veículo adquirida, pelo 
dlstnbuidor Toyota, por 80% (oitenta por cento) do valor na Tabela Fipe vigente. na forma e condições estabelecidas nas Condições Gerais do Certificado de Recompra do Veículo e no Manual 
de Recompra (vide condições no site www.tovota.ccm.br/ciclotoyota]. A Toyota oferece cinco anos de garantia para toda a linha sem limite de quilometragem para uso particular e. para uso 
comercial. cinco anos de garantia ou 100.000 km. prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o nvrete de garantia, o manual do proprietário ou O si te www.toyota.com.br para mais 
informações. Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. Itens e versões poderão não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da 
compra. Imagens do Varis hatchback XLS Connect 2020. do Varis hatchback X-Way Connect 2020 e do Varis sedã XLS Connect 2020. Os veiculas da linha Varis participam do Programa 
Brasileiro de Etiquetagem Veicular 2021 (PBEV): na categoria de veículos utilitários médios. O modelo Vens hatchback 1.3 L. com transmissão automática pOSSUi nota B no P8EV dentro da 
categoria nota A no ranking de emissões. apresentando o seguinte consumo - etanol Cidade: 9.0 km/I; etanol/estrada: g.g km/I; gasolina/cidade: 13,1 km/I; gasolina/estrada: 14.2 km/I; C02 
fóssil nao «.novável (g/km): 97 (gasolina). Os modelos Yaris hatchback 1.5 L. com transmissão automática possuem nota B no P8EV dentro da categoria, nota A no ranking emissões. 
apreserv- di o seguinte consumo - etanol cidade: 8.8 km/I; etanol/estrada: 10.0 km/I. ~~"·.,I·hlla/cidade: 12.6 km/I; gasolina/estrada: t3.8 km/I; C02 fóssil não renovável (Y/'''I): 101 (gasolina). 
O mOL'd( 1 ~.I:" sedã 1.5 L. com transmissão automática possui nota B no PBEV defl~' I 1i '90ria e nota A no ranking de emissões. apresentando O seguinte consur :1 .•. mol Cidade: 9,0 
km/l I. da: 10.6 km/I; gasolina/cidade: t3.0 km/I; gasolina/estrada: 14.5 >1 l 'I não renovável (g/km): 97 (gasolina).Valores de referência medido" ,. " ,,"s-padrão de 
lal,~·r .1\ Ine NBR 7024, e ajustados para Simular condições mais comu:v )odendo não corresponder ao consumo venficado pelo rnotorist. '111 veiculo, que 
rjnp:- ' -oes do trânsito, do combustível. do veículo e dos hábitos do t~ \sultar os demais modelos e saber mais. consulte www4.lnmptrr ")\, ,npet.gov.br. Pensando mais longe 
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Código da Natureza 
Juridica 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

I'v':nistério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

2062 

Nome: 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
KAMPAIMOTORSLTDA 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S· o deferimento do seguinte ato: 

MS220 18000 17235 

ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 

AL TERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

AL TERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

Data I , 
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL i O DECISÃO SINGULAR O DECISÃO COLEGIADA 

, 
I 

..; 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): i DSIM DSIM Processo em Ordem 
À decisão I 

I 
I 

_I_l_- i 
Data I , 

O NÃO _1_1_- O NÃO _1_1_- Responsável 
Data Responsável Data Responsável 

, 

DECISÃO SINGULAR 
28 Exigência 38 Exigência 48 Exigência 58 Exigência 

ocesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

L rocesso deferido. Publique-se e arquive-se. O O O O 

I 
O Processo indeferido. Publique-se. 

_I_l_- 
Data Responsavel ! 

DECISÃO COLEGIADA i 
O Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

2a Exigência 38 Exigência 48 Exigência 5a Exigência i 

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se. O O O O O Processo indeferido. Publique-se. 

_I_l_- I 
- I Data Vogal Vogal Vogal , 

I 
Presidente da --- Turma 

~- - . I 
OBSERVAÇOES , 

i 

25 Abril 2018 

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 
Nome: _ 

Assinatura: _ 

Telefone de Contato: _ 

CAMPO GRANDE 
Local 

._~. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
~ Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS LTDA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 

. Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral. Para validar este documento, 
acesse http://www.jucems.ms.gov.bre informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
jjs 

~ 

Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo I 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/035.380-2 MS2201800017235 18/04/2018 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

KARLOS CESAR FERNANDES 693.592.291-72 

Página 1 de 1 

~. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
~ Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TOA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 
::;;;;;;;;;;: Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, 

acesse htlp://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 

.:O-.-J 
NIVALDO DOMlMOO ROCHA 

$"CI'I.I!:T.lJUO OI!AAL 

pág.2/12 



jJb 
~ 

DÉCIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL 
KAMPAI MOTORS LTDA 

KARLOS CÉSAR FERNANDES, brasileiro, casado sob regime separação de bens, empresarro, 
portador da cédula de identidade RG n° 846.196 SEJUSP/MS e do CPF número 693.592.291-72 
nascido em 09/08/1979, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, na 
Rua José Dibo n° 123 Bairro Jardim dos Estados, CEP 79020-272; 

CÉLIA FERNANDES BARBOSA, brasileira, casada sob o regime comunhão parcial de bens, 
empresária, portadora da cédula de identidade RG n° 329.606 SEJUSPIMS e do CPF n" 368.525.031- 
00 nascida em 25/07/1965, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, na 
Rua Nelson Borges de Barros n" 438 Bairro Carandá Bosque lI, CEP 79032-190; 

KENY A CAMILA FERNANDES BEL TRÃO, brasileira, casada sob o regime de separação total de 
bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n? 1334597 SEJUSP/MS e do CPF 
008.267.141-96 nascida em 16/1 0/1985, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul, na Rua Antônio Maria coelho n? 5533 apto 802 Bairro Carandá Bosque, CEP 79031- 
007. 

Únicos SOCIOS componentes da Sociedade Limitada, denominada: "KAMPAJ MOTORS LTDA", 
constituída por instrumento particular registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso do Sul, sob número 54200683408 em sessão de 05/01/2000, e posteriores alterações sob 
números 54090150 em sessão de 05/04/2000, sob número 54098159 em sessão de 26/1 0/2000, sob 
número 54126113 em sessão de 13/09/2002, sob número 54129636 em sessão de 17/12/2002, sob 
número 54151.049 em sessão de 21/01/2004, sob número 54166674 em sessão de 26110/2004, sob 
número 54252757 em sessão de 18/06/2009, sob número 54278874 em sessão de 12/08/2010, sob 
número 54336017 de sessão de 18/10/2012, sob número 54384097 em sessão de 30/07/2014, sob 
número 54447362 em sessão de 16/1112016 e sob número 54457180 em sessão de 16/03/2017 com 
sede na cidade de Campo Grande/MS, na Rua Joaquim Murtinho, 2.525 - Bairro Itanhangá Park, CEP 
79003-020, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 03.583.836/0001-54, com filial na Avenida Rio 
Branco n° 59, Bairro Centro, na cidade de Corumbá - MS, CEP 79303-220, sob NlRE 54900347800 
em sessão de 1611112016, inscrita no CNPJ sob n° 03.583.836/0002-35 e filial na Rua Brasil n.? 366, 
Bairro Flamboyant na cidade de Chapadão do Sul - MS, CEP 79560-000, sob NlRE 54900351076 em 
sessão de 16/03/2017, inscrita no CNPJ sob n° 03.583.836/0003-16, tem entre si, justo e contratado, 
esta 13" (Décima Terceira) alteração e consolidação do contrato social, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

n Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TDA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 

_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, 
acesse ht!p://www.jucems.ms.gov.bre informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 
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.cLÁUSULA I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 

A sociedade gira sob o nome empresarial de "KA,I\1P AI MOTORS L TOA", com estabelecimento 
matriz na Rua Joaquim Murtinho n? 2525 - Bairro Itanhangá Park, na cidade de Campo Grande-MS, 
CEP 79.003-020. 

Paragrafo Primeiro: Nome fantasia é KAMP AI 

Paragrafo Segundo: Filial da sociedade na Avenida Rio Branco n.? 59, Bairro Centro na cidade de 
Corumbá- MS, CEP 79303-220, sob NlRE 54900347800 e CNPJ sob n° 03.583.836/0002-35. 

Paragrafo Terceiro: Filial da sociedade na Rua Brasil n.? 366, Bairro Flamboyant na cidade de 
Chapadão do Sul- MS, CEP 79560-000, sob NlRE 54900351076 e CNPJ sob nO 03.583.836/0003-16. 

Paragrafo Quarto: Fica criada filial da sociedade na Rua Aristóteles n." 277, Bairro Vila Progresso na 
cidade de Campo Grande-MS, CEP 79080-360. 

CLÁUSULA 11 - OBJETO SOCIAL 

Altera o objeto da sociedade para Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores 
Novos e Usados, Peças e Acessórios Novos. Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação 
Mecânica em Veículos Automotores Novos e Usados, Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava 
Jato, Representação Comercial, Consignação de Veículos Automotores Novos e Usados e 
Intermediação na Venda de Veículos Novos e Usados. Depósito Fechado. 

Paragrafo Primeiro: Altera o objeto da Filial situada na Avenida Rio Branco n." 59, Bairro Centro na 
cidade de Corumbál MS, CEP 79303-220, sob NIRE 54900347800 e CNPJ sob n° 03.583.836/0002- 
35, para: Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Usados, Peças e 
Acessórios Novos. Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos 
Automotores Usados, Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, Consignação de Veículos 
Automotores Usados e lntermediação na Venda de Veículos Usados. 

Paragrafo Segundo: Altera o objeto da Filial situada na Rua Brasil n.? 366, Bairro Flamboyant na 
cidade de Chapadão do SuIIMS, CEP 79560-000, sob NIRE 54900351076 e CNP J sob n° 
03.583.836/0003-16 para: Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Usados, 
Peças e Acessórios Novos. Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos 
Automotores Usados, Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, Consignação de Veículos 
Automotores Usados e Intermediação na Venda de Veículos Usados. 

Paragrafo Terceiro: A filial Depósito situada na Rua Aristóteles n." 277, Bairro Vila Progresso na 
cidade de Campo Grande/MS, CEP 79080-360, exercerá a atividade Depósito Fechado e Prestação de 
Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos Automotores Novos. 

CONSOLlDACÃO DO CONTRATO SOCIAL 

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação: 

U Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TDA. Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 

_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F982C526D9089DFD87581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento 
acesse http://www.jucems.ms.gov.breinformenodoprotocolo18/035.380-2eocódigodesegurançaGDXoEstacópiafoiautenticadadigital<.ne. 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. .::e.- . --J pág' 
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'CLÁUSULA r - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 

A sociedade gira sob o nome empresarial de "KAMPAI MOTORS LTDA", com estabelecimento 
matriz na Rua Joaquim Murtinho n° 2525 - Bairro Itanhangá Park, na cidade de Campo Grande-MS, 
CEP 79.003-020. 

Paragrafo Primeiro: Nome fantasia é KAMP AI 

Paragrafo Segundo: Filial da sociedade na Avenida Rio Branco n." 59, Bairro Centro na cidade de 
Corumbá - MS, CEP 79303-220, sob NlRE 54900347800 e CNPJ sob n° 03.583.836/0002-35. 

Paragrafo Terceiro: Filial da sociedade na Rua Brasil n.? 366, Bairro Flamboyant na cidade de 
Chapadão do Sul- MS, CEP 79560-000, sob NlRE 54900351076 e CNPJ sob n? 03.583.836/0003-16. 

Paragrafo Quarto: Filial da sociedade na Rua Aristóteles n.? 277, Bairro Vila Progresso na cidade de 
Campo Grande-MS, CEP 79080-360. 

CLÁUSULA 11 - OBJETO SOCIAL 

o objeto da sociedade é Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Novos e 
Usados, Peças e Acessórios novos. Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em 
Veículos Automotores novos e usados, Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, 
Representação Comercial, Consignação de Veículos Automotores Novos e Usados e lntermediação na 
venda de veículos Novos e Usados. Depósito fechado. 

Paragrafo Primeiro: O objeto da Filial situada na Avenida Rio Branco n." 59, Bairro Centro na cidade 
de Corumbál MS, CEP 79303-220, sob NIRE 54900347800 e CNPJ sob n° 03.583.836/0002-35 é 
Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Usados, Peças e Acessórios Novos. 
Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos Automotores Usados, 
Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, Consignação de Veículos Automotores Usados e 
lntermediação na Venda de Veículos Usados. 

Paragrafo Segundo: O objeto da Filial situada na Rua Brasil n." 366, Bairro Flamboyant na cidade de 
Chapadão do Sul/MS, CEP 79560-000, sob NlRE 54900351076 e CNPJ sob n° 03.583.836/0003-16 é 
Comércio Varejista de Compra e Venda de Veículos Automotores Usados, Peças e Acessórios Novos. 
Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos Automotores Usados, 
Funilaria, Pintura, Tapeçaria, Elétrica, Lava Jato, Consignação de Veículos Automotores Usados e 
Intermediação na Venda de Veículos Usados. 

Paragrafo Terceiro: O objeto da Filial Depósito situada na Rua Aristóteles n." 277, Bairro Vila 
Progresso na cidade de Campo Grande/MS, CEP 79080-360 é Depósito Fechado e Prestação de 
Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica em Veículos Automotores Novos. 

n Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TDA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/20 d 

_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este docurne- o 
acesse hUp://www.jucems.ms.gov.bre informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada diqitalrner ' 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 
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'CLÁUSULA ru - DA ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade será exercida pelos sócios, os quais deverão assinar sempre em conjunto 
de dois sócios, não importando a natureza da operação, quer seja ela alienação de bens móveis, 
imóveis, contratação de empréstimos financeiros e bancários, movimentação de contas bancarias, tanto 
nessa praça como em outras, assim como todos os atos atinentes e necessários ao bom desempenho 
administrativo. 

Parágrafo único: Os Administradores ficam autorizados ao uso do nome empresarial, sendo vedado o 
uso em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do 
outro sócio. 

CLÁUSULA IV - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social da empresa é de R$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais) totalmente 
integralizado em moeda corrente do País, dividido em 4.500.000 (Quatro milhões e quinhentos mil) 
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, assim distribuídos: 

SÓCIOS QUOTAS R$ % 

Karlos César Fernandes 2.227.500 2.227.500,00 49,50% 

Kenya Camila Fernandes Beltrão 2.227.500 2.227.500,00 49,50% 

Célia Fernandes Barbosa 45.000 45.000,00 1,00% 

TOTAL 4.500.000 4.500.000,00 100,00% 

Parágrafo Primeiro: REPASSE DAS COTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 
ou transferi das a terceiros sem o consentimento dos sócios. Havendo interesse por parte de um dos 
sócios em vender, transferir ou ceder total ou parcialmente suas quotas, o mesmo se compromete a 
oferecê-Ias primeiramente aos outros sócios, que exercerá seu direito de preferência em igualdade de 
condições e preço para a sua aquisição se postas a venda. O ato de oferecimento será feito por escrito e 
deverá ser respondido de forma inequívoca em 60 (sessenta) dias após o recebimento da oferta. Não 
havendo resposta ou não manifestando interesse, resta facultado ao sócio, negociá-Ias com terceiros, 
sendo que estes passarão por aprovação prévia. 

Parágrafo Segundo: A saída de um dos sócios da sociedade será notificada aos outros com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

U Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TOA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 

_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, 
acesse http://www.jucems.ms.gov.bre informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 
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CLÁUSULA V - DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade de cada SOCIO é restrita ao valor de suas quotas, porém, todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social, conforme determina o art. 1.052 do novo Código 
Civil. 

CLÁUSULA VI - DO DESIMPEDIMENTO 

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas defesas de concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA VII - DAS DISSOLUÇÕES 

As quotas do capital são indivisíveis e sua transferência parcial ou total a terceiros estranhos a 
sociedade, só poderá ser efetivada mediante autorização expressa dos sócios, observando as seguintes 
condições: 

a) No caso de algum dos SOCIOS virem a desistir na continuidade da sociedade, este deverá 
notificar ao outro, com noventa dias de antecedência, com a opção de compra das quotas; 

b) Ao sócio remanescente caberá a admissão de um novo sócio, podendo adquirir as quotas do 
sócio retirante, e revender igualou menor número das quotas; 

c) Não havendo manifestação ou interesse na compra das quotas do sócio retirante pelo outro, no 
prazo previsto no item "a", este poderá vendê-Ias a qualquer interessado. 

Parágrafo Único: A apuração dos haveres do sócio, retirante será feita com base em balanço 
patrimonial levantado especialmente para esse fim na data da retirada e serão pagos mediante prazo a 
ser estipulado de comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA VIII - DA CAUSA MORTIS 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou does) sócio(s) 
remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

II'"JJ! Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul l..!I Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TDA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 
_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento 
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·CLÁUSULA IX - DO CONTRATO 

As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas e 
resolvidas com base nos termos da Lei 10.406/2002, e noutras disposições legais que lhe couberem. 

Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande-MS, para opção fundada neste contrato, renunciando 
se qualquer outro por muito especial que seja não importando aonde venha a residir ou domiciliar os 
Contratantes deste instrumento de constituição ou ainda seus herdeiros. 

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE 

Todo o sócio terá direito a uma retirada mensal a título de pró-Iabore a ser fixada pelo consenso 
unânime dos sócios, valores estes que serão contabilizados na conta de despesas operacionais da 
sociedade. 

CLÁUSULA XI - DO INÍCIO E TÉRMINO DE SUA ATIVIDADE 

A sociedade teve início de suas atividades em 03/01/2000 e seu prazo de duração são por tempo 
indeterminado. 

CLÁUSULA XII - DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 

o exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano, quando 
será levantado um Balanço Geral, sendo os lucros ou prejuízos verificados e distribuídos aos sócios na 
proporção de suas quotas, podendo ainda se destacar valores para "fundo de reserva", de acordo com a 
legislação em vigor. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, na presença de 
duas testemunhas. 

Campo GrandelMS, 17 de abril de 2018. 

Karlos César Femandes 
Sócio 

Kenya Camila Femandes Beltrão 
Sócia 

Célia Fernandes Barbosa 
Sócia 

D Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TDA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018 

_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento 
acesse htlp://www.jucems.ms.gov.bre informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada diqitalrne. tI' 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. ~_. -J pág.8/12 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/035.380-2 M S220 18000 17235 18/04/2018 
I 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

693.592.291-72 KARLOS CESAR FERNANDES 

368.525.031-00 CELIA FERNANDES BARBOSA 

008.267.141-96 IKENYA CAMILA FERNANDES BELTRAO 

Página 1 de 1 

!'J Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TOA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/20 d 

_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento 
acesse ht!p://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. 
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

Relatório de Filiais Abertas 

Informamos que, do processo 18/035.380-2 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 54520500 em 27/04/2018 
da empresa 5420068340-8 KAMPAI MOTORS L TDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais): 

NIRE ENDEREÇO 

5490036448-8 RUA ARISTOTELES 277 - BAIRRO VILA PROGRESSO CEP 79080-360 - CAMPO GRANDE/MS 

27/04/2018 

U Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o n? 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TOA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 

_ Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, 
acesse ht!p://www.jucems.ms.gov.bre informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. ~_. -J pág.10/12 
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jJ;4 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços j 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa KAMPAI MOTORS L TDA, de nire 5420068340-8 e 
protocolado sob o número 18/035.380-2 em 18/04/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o 
número 54520500, em 27/04/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Sofia Bereny De 
Matos. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Asslnante( s) 
CPF [Nome 
693.592.291-72 IKARLOS CESAR FERNANDES 

Documento Principal 

Assinante( s) 
CPF Nome 
693.592.291-72 KARLOS CESAR FERNANDES 
368.525.031-00 CELlA FERNANDES BARBOSA 
008.267.141-96 KENYA CAMILA FERNANDES BELTRAO 

Campo Grande. Sexta-feira, 27 de Abril de 2018 

Nivaldo Domingos da Rocha: 257.185.331-72 Página 1 de 1 

U Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS L TDA. Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018 

- Autenticação: A87D28A226FEF85F982C526D9089DFD87581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento 
acesse htlp://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. ~_.-J pág.11/12 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GRossJ~;)JS 
DOSUL 

Registro Digital 

o ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

014.708.001-01 SOFIA BERENYI DE MATOS 

257.185.331-72 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA 

Campo Grande. Sexta-feira, 27 de Abril de 2018 

~ Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul U Certifico registro sob o nO 54520500 em 27/04/2018 da Empresa KAMPAI MOTORS LTDA, Nire 54200683408 e protocolo 180353802 - 18/04/2018. 
. Autenticação: AB7D2BA226FEF85F9B2C526D9089DFDB7581A96. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, 

acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe nO do protocolo 18/035.380-2 e o código de segurança GDXo Esta cópia foi autenticada digitalmente 
e assinada em 27/04/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. ~_. -J pág.12/12 
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CNH Digital 
Departamento Nacional de Trânsito 
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QR-CODE 

r-E 
KARWS CESAR rERNANCES 

r DOC.lDlNT1OAD!1IÕRG fMISSORIUF ~ 
_84619& SSP MS ___j 
rC7f rDA1ANASCIMfH1D] 
L693.592.291-72 ]L09/0S/1919 
flIIAÇAo 
CAAt.OS o.... GAAC" fi;:l\NMiDE:S 

Documento assinado com certificado digital em 
conformidade com a Medida Provisória nO 
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 
meio da comparação deste arquivo digital com o 
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >. 
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CNH Digital 
Departamento Nacional de Trânsito 
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QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em 
conformidade com a Medida Provisória nO 
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por 
meio da comparação deste arquivo digital com o 
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital > . 
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05/08/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 
CADASTRA L 06/01/2000 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
KAMPAI 

C DIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 

CODIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 
45.12-9-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores (Dispensada *) 
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores 
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos auto motores (Dispensada *) 
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores (Dispensada *) 
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores (Dispensada *) 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Dispensada *) 
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (Dispensada *) 
45.20-0-08 - Serviços de capotaria (Dispensada *) 
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Dispensada *) 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
(Dispensada *) 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I COMPLEMENTO 
******** 

I LOGRA DOURO 
R JOAQUIM MURTINHO 

~ 
~ 

I CEP 
79.003-020 

I MUNICíPIO 
CAMPO GRANDE 

BAIRRO/DISTRITO 
ITANHANGA PARK 

I TELEFONE 
(67) 3322-0300 

ENDEREÇO ELETR NICO 
ADMINISTRACAO@KAMPAI.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
22/10/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******.* 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nO 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto às atividades dispensadas. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 05/08/2021 às 09:01 :38 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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Prefeitura Municipal de Campo Grande 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 
Divisão de Cadastro Econômico 

SEFIN 
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

SecretarIa Municipal 
deFi~e 
PIanejaníento 

J3P 
\ Inscrição Municipal 

0009934900-0 
CPFICNPJ 
03.583.836/0001-54 

Data de Abertura 
11/01/2000 

N° de Controle 
0012407/21-90 

Razão Social 
KAMPAI MOTORS L TOA 

Nome Fantasia 
*** 

Localização 
RUA JOAQUIM MURTINHO, 2525 
BAIRRO ITANHANGA PARK 
CAMPO GRANDE/MS CEP: 79003-020 

Contador 
ANDREA ANTUNES DA SILVA 

Licença 
Não 

Horário de Funcionamento 
SEG: 06:00:00 ÀS 18:00:00 TER: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUA: 06:00:00 ÀS 18:00:00 QUI: 06:00:00 ÀS 18:00:00 
SEX: 06:00:00 ÀS 18:00:00 SAB: 07:00:00 ÀS 13:00:00 DOM: 00:00:00 ÀS 00:00:00 

Ocupação Solo 
Não 

Publicidade 
Sim 

Licença Especial 
Não 

PUBLICIDADES: 
0201 - Painéis por m2 ou fração: [54.20); 

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades abaixo elencadas e firma compromisso, sob as penas 
da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades 
econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e 
restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra 
incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a 
cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente. 

Objeto Social 
COMERCIO VAREJISTA DE COMPRA E VENDA DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, PECAS E 
ACESSORIOS NOVOS. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA EM VEICULOS 
AUTOMOTORES NOVOS E USADOS, FUNILARIA, PINTURA, TAPECARIA, ELETRICA, LAVA JATO, REPRESENTACAO 
COMERCIAL, CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS E USADOS E INTERMEDlACAO NA VENDA DE 
VEICULOS NOVOS E USADOS. DEPOSITO FECHADO. 

CNAE Atividade 
4511-1/02-01 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILlTARIOS USADOS 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 
961B3DA1B189532DF1864494D4A283EE 

1 1 2 
EMITIDO EM: 16/02/2021 



Prefeitura Municipal de Campo Grande 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 
Divisão de Cadastro Econômico 

SEFIN 
Secretaria Munlclpal 
de Finanças e 
PIanejaníento 

j3J 

~ 

CNAE Atividade 
4520-0/02-00 SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES 
4520-0/01-00 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 
4511-1/01-00 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILlTARIOS NOVOS 
4512-9/02-00 COMERCIO SOB CONSIGNACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES 
4530-7/03-00 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 
4520-0/05-00 SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 
4520-0/03-00 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 
4512-9/01-00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES 
4520-0/07-00 SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS 

AUTOMOTORES 
7490-1/04-00 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, 

EXCETO IMOBILlARIOS 

NOTA 
ESTE ÁlVARA É VÁLIDO ATÉ 15/02/2022, SOMENTE PARA A lOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE(S) ACIMA DISCRIMINADAS 
(S). O PRESENTE DEVE SER AFIXADO EM lOCAL VisíVEL E ACESsíVEL A FISCALIZAÇÃO. 
PARA OS EMPREENDIMENTOS QUE COMERCIALlZAM BEBIDAS ALCOÓLICAS É OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE 
AVISO DE ADVERTÊNCIA QUANTO À PROIBiÇÃO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 
(DEZOITO ANOS). 

EMITIDO EM: 16/02/2021 
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 

961B3DA1B189532DF1864494D4A283EE 
2 I 2 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO ESTADUAL 
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERViÇOS - CCIS 

INSCRiÇÃO ESTADUAL INICIO DAS ATIVIDADES 

28.312.097-5 03/0112000 
RAZÃo SOCIAL/NOME CPF/CNPJ 

KAMPAI MOTORS LTDA 03.583.836/0001-54 
DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

AUTOMOVEIS NOVOS 
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO 

RUAJOAQUIM MURTINHO 2525 
CEP BAIRRO MUNiCíPIO UF 

79003020 ITANHANGA PARK CAMPO GRANDE MS 
SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 

Habilitado 31/05/2021 
OVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVO 
Consulta realizada no dia 19 de julho de 2021 às 09: 11 :40(horário de MS). 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA de MS 
na internet, no endereco www.icmstransparente.ms.gov.br 
Aprovadopelo Decreto 13.222, de 17 de junho de 2011 



irefox http://servicos.receita.fazenda.gov. br/Servicos/ certidao/CNDCon junta) n t. .. 

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: KAMPAI MOTORS LTDA 
CNPJ: 03.583.836/0001-54 

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 na 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 nO 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 11:47:31 do dia 14/04/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/10/2021. 
Código de controle da certidão: 83A2.A 150.FABB.1 FDF 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

If 1 14/04/2021 10:-l8 



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NÚM 354401/2021 

Contribuinte:KAMPAI MOTORS LTDA 
CCE: 28.312.097-5 

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 cobra 
riores e posteriores, inclusíy 

créditos t~~butários e não tributários ante 
no período -ífmpreendido nesta certidão. 

Esta f cal do contribuinte do âmbito da 
Secretaria 6c~~adoria-Geral do Estado. 

e." 4'" 

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. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 
2020. 

Certidão emitida às 10:47:10 horas do dia 24/08/2021 (hora e data - 
MS) . 

Certidão válida até sessenta dias a contar da data de sua expedicão. 

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 



""lfr ••• 
Estado de Mato Grosso do Sul 

Prefeitura Municipal de Campo Grande 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS· CNDG 

N°132528/21-73 

DADOS DO CONTRIBUINTE: 
Nome/Razão Social: 
CPF/CNPJ: 

KAMPAIMOTORSLTDA 
03.583.836/0001-54 

Em cumprimento à solicitação, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, 
após a emissão desta, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e comprovados. 

CERTIFICAMOS para fins de direito, que esta Certidão refere-se a débitos Tributários e não Tributários restritos ao 
dastro Fiscal Imobiliário e Mobiliário do CPF ou CNPJ do Contribuinte acima identificado. 

CONSTATAMOS A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL até a presente data. 

A presente certidão foi emitida através de pesquisa realizada de acordo com as informações prestadas pelo 
solicitante e tem a sua eficácia até a data de validade, desde que sem rasuras. 

, 
Validade até:26 de outubro de 2021 

Campo Grande, 28 de junho de 2021. 

Certidão emitida em conformidade com a Lei nO. 6.539 de 08 de janeiro de 2021. 

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço eletrônico 

http://certidoes.campogrande.ms.gov.br/#/validaCertidao 

Código de Autenticidade: 6DA2F645B82289017093D4CAD026F8CD 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS· CNDG Página: 



16/08/2021 Consulta Regularidade do Empregador 

L-_v __ o_lta_r __ ~II~_I_m_p_r_im~ir __ ~ 

CAIXA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 03.583.836/0001-54 
Razão Social:KAMPAI MOTORS LTDA 
Endereço: R JOAQUIM MURTINHO 2525 / ITANHANGA PARK / CAMPO GRANDE / MS / 

79003-020 

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 Servico - 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:16/08/2021 a 14/09/2021 

Certificação Número: 2021081605184183484650 

Informação obtida em 16/08/2021 09: O 1: 47 

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://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1 



Página 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: KAMPAI MOTORS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.583.836/0001-54 
Certidão nO: 22551426/2021 
Expedição: 23/07/2021, às 10:54:09 
Validade: 18/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que KAMPAI MOTORS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
CNPJ sob o n° 03.583.836/0001-54, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
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.b r) 
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 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em leij ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 



19/08/2021 006478981 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CERTIDÃO ESTADUAL 
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

EXTRAJUDICIAL 

CERTIDÃO N°; 5521785 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 18/08/2021, verifiquei NADA 
CONSTAR contra: 

KAMPAI MOTORS L TOA, portador do CNPJ: 03.583.836/0001-54. ********************-**************************** 

OBSERVAÇÓES: 

a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, 
foram inseridos pelo usuário e suas conferência,s 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. 

Campo Grande, quinta-feira, 19 de agosto de 2021. 

006478981 

111111111111111111111111111111111111111111111111 



À 
Câmara Municipal de Cassilândia- MS 
Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Administrativo N° 041/2021 
Abertura da Sessão: 08/09/2021 às 09hOOmin 

®TOVOTA 
Kampai Motors Ltda. 
Av. Joaquim Murtinho, 2525 ~ 3n 
79.003-020 - Itanhangá Park j SJ 
Campo Grande - MS 
Tel.: (67) 3322-0300 Fax: (67) 3322- 
E-mail: kampai@kampai.com.br 
www.kampai.com.br 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

A empresa KAMPAI MOTORS LTDA, CNPJ nº 03.583.836/0001-54, sediada na Rua Joaquim Murtinho, 

n°. 2525, Bairro Itanhangá Park, cidade de Campo Grande - MS, por intermédio de seus diretores, o Sr. Karlos 

Cesar Fernandes, portador da cédula de Identidade nº 846.196 SSP/MS, e no CPF sob o n°. 693.592.291-72 e a Sra. 

Kenya Camila Fernandes Beltrão, portador da cédula de identidade RG nº. 1.334.597 SSP/MS e CPF nº. 

008.267.141-96, Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeça a nossa empresa de 

articipar de licitações públicas, e compromete-se informar a qualquer tempo, sob as penas da Lei, a existência 

de fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação, na forma determinada no § 2º, do art. 32 da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

Campo Grande/MS, 08 de setembro de 2021. 

1 03 583 836/ 0001 • 541 
INSC. EST. 28.312.097.5 

KAMPAI MOTORS LTDA 
Rua: Joaquim Murtinho. 2525 

Blirro ltanhanp PaR Cep' 11013.121 
~ampo Grande M!..J 

nya Camila Fernandes Beltrão 
Diretora 

RG n° 1.334.597 SSPIMS 
CPF n° 008.267.141-96 



À 
Câmara Municipal de Cassilândia- MS 
Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Administrativo N° 041/2021 
Abertura da Sessão: 08/09/2021 às 09hOOmin 

®TOVOTA 
Kampai Motors Ltda. J 
Av. Joaquim Murtinho, 2525 1, 40 
79.003-020 - Itanhangá Park ~ 
Campo Grande - MS 
Tel.: (67) 3322-0300 Fax: (67) 3322-0 1 
E-mail: kampai@kampai.com.br 
www.kampai.com.br 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 72 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL 

A empresa KAMPAI MOTORS LTDA, CNPJ nQ 03.583.836/0001-54, sediada na Rua Joaquim Murtinho, 

n°. 2525, Bairro Itanhangá Park, cidade de Campo Grande - MS, por intermédio de seus diretores, o Sr. Karlos Cesar 

Fernandes, portador da cédula de Identidade nQ 846.196 SSP/MS, e no CPF sob o n°. 693.592.291-72 e a Sra. Kenya 

Camila Fernandes Beltrão, portador da cédula de identidade RG nQ• 1.334.597 SSP/MS e CPF nQ• 008.267.141-96, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nQ8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido 

ela Lei nQ9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

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

Campo Grande/MS, 08 de setembro de 2021. 

f 03 583 836/ 0001 • 541 
INSC. EST. ~8,312.097· 5 

KAMPAI MOTORS LTDA 
Rua: Joaquim MurUnho. 2525 

8a_irn> ltanballli Part Cep,,.3 . 120 
~amoo Grande M!.J 

Kenya Camila Fernandes Beltrão 
Diretora 

RG n° 1.334.591 SSP/MS 
CPF n° 008.267.141-96 



CAMÂRA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - MS 

PREGÃO N!!003/2021 

KAMPAI MOTORS LTDA 

03.583.836/0001-54 

ENVELOPE HABILITAÇÃO 

~ 
L> 
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Estado de Mato Grosso Sul 

C â m a r a M uni c i p a I d e C a S S i I â n d i a~ 

ATA N° 001/2021 

PREGOEIRA E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO DO PREGÃO PRESENCIAL 
PREGÃO n" 003/2021 

PROCESSO n° 041/2021 

Aos oito (08) dias do mês de setembro do ano 2021 (dois mil e vinte e um), as nove (09:00) horas, 
na Câmara Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, reúnem-se os Membros da 
Equipe de Apoio e a Pregoeira, nomeados pelos Atos n? 035/2018 e n? 008/2021, com a seguinte 
constituição: Ivonete Moreira Camargo (Pregoeira), Wellington Beguelini de Assis (Membro da 
Equipe de Apoio), e Suzana Aparecida Leal de Camargo (Membro da Equipe de Apoio), com a 
finalidade de julgar as propostas referentes ao Edital do Pregão Presencial n° 003/2021, que tem 
como objetivo selecionar proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a 
aquisição DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO 
MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações constantes no Anexo I Termo de 
Referência deste Edita!. Aberta a Sessão, compareceu na oportunidade apenas a seguinte empresa: 
KAMPAI MOTORS LTDA, inscrita no CNPJ n" 03.583.836/0001-54, por intermédio de seu 
procurador o Sr. Magno Rodrigues dos Santos Silva, inscrito no CPF n" 026.404.931-40. Foi 
realizado o credenciamento do licitante, tendo em vista que apresentou todos os documentos 
elencados no item 4.2.2. Após a conferência, foi aberto o envelope "PROPOSTA". Apresentada a 
proposta e estando ela em conformidade com os requisitos estabelecidos em Edital, foi esta 
classificada. A licitante ofertou o valor de R$ 88.886,66 (oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e 
seis reais e sessenta e seis centavos), apresentando o veículo TOYOTA YARlS SEDÃ 1.5 XL 
LIVE CVT 2021/2021. Iniciada a fase de lances, a licitante ofertou de início o valor de R$ 
88.885,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais). Com insistência da Pregoeira, 
restou acordado o valor de R$ 88.850,00 (oitenta e oito mil, oitocentos e cinqüenta reais). Em 
seguida, o envelope de "HABILITAÇÃO" foi aberto, sendo que a empresa apresentou toda a 
documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 
econômico-financeira e demais documentos, tomando-se HABILITADA para a formalização do 
contrato. De sequência, a empresa foi declarada VENCEDORA, com aceitabilidade da Pregoeira. E 
por isso, o objeto da licitação será adjudicado pela Pregoeira à empresa KAMP AI MOTORS 
LTDA, inscrita no CNPJ n" 03.583.836/0001-54. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira e os 
Membros da Equipe de Apoio determinaram o encerramento dos trabalhos e, para constar, foi 
lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada pela a Pregoeira, demais Membros da 
Equipe e pelo representante da empresa Sr. Magno Rodrigues dos Santos Silva. 

es dos Santos Silva 
"~.H.L.L AI MOTORS LTDA 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



J4J 
Estado de Mato Grosso Sul d 
Câmara Municipal de Cassilândia A 

PARECER JÚRIDICO 

Modalidade: Pregão Presencial N° 003/2021 
Processo Licitatório n? 04112021 

OBJETO: aquisição DE 01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E 
MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA 
MUNICIP AL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo I Termo de Referência deste Edital. 

Com relação ao aspecto licitatório de modalidade Pregão Presencial n.? 
003/2021, já mencionado acima, foram atendidos os ditames da Lei Complementar n." 
10.520/2012 e subsidiariamente a Lei n." 8.666/1993, e suas alterações, bem como os 
ditames da Lei Complementar n.? 123/06 e Lei Complementar n." 147/2014, no tocante a 
habilitação, proposta da proponente e demais peças constantes do presente processo. 

Diante disso, após a adjudicação pela Pregoeira, como constatado em Ata 
de Julgamento, e homologação pelo Presidente da Câmara Municipal de Cassilândia/MS, e 
após a publicação do aviso de resultado, deverá ser formalizado o contrato com a empresa 
vencedora do certame. 

É o parecer. 

Advogado 
O BIMS 15.109 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia ~ 

AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 

PROCESSO N. 041/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, toma público, para conhecimento dos 
interessados, que o Processo de n. o 041/2021, Pregão Presencial de n. o 003/2021, realizado 
no dia 08 de setembro de 2021, às 09:00 horas, que trata sobre a aquisição DE 01 (UM) 
VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU 
SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações constantes no Anexo I Termo de 
Referência deste Edital, teve como vencedora a empresa KAMPAI MOTORS LTDA, 
inscrita no CNPJ n" 03.583.836/0001-54, que apresentou o valor de R$ 88.850,00 (oitenta 
e oito mil, oitocentos e cinquenta reais). 

Cassilândia, 08 de setembro de 2021. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 



Câmara Municipal de Cassilândia --------------------------------++ 5 AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 ~ 

PROCESSO N. 041/2021 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Pregoeira e Equ' 
de Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Processo de n. ° 041/2021, Pregão Presencia 
de n.O 003/2021, realizado no dia 08 de setembro de 2021, às 09:00 horas, que trata sobre a aquisição DE 
01 (UM) VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO MÍNIMO 2021 OU SUPERIOR PARA 
ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações constantes 
no Anexo I Termo de Referência deste Edital, teve como vencedora a empresa KAMPAI MOTORS LTDA, inscrita 
no CNPJ nO 03.583.836/0001-54, que apresentou o valor de R$ 88.850,00 (oitenta e oito mil, oitocentos 
e cinquenta reais). 

Cassilândia, 08 de setembro de 2021. 
IVONETE MOREIRA CAMARGO 

Pregoeira 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO N. 041/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 
Tendo em vista o que consta nos autos deste processo, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio, HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos em lei. 

Cassilândia - MS, 08 de setembro de 2021. 
DIVINO JOSÉ DA SILVA 
Vereador Presidente 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO N. 041/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 
Não havendo interposição de recursos adjudico o objeto deste Pregão Presencia I n.o 003/2021 em favor da 
empresa, KAMPAI MOTORS L TDA, inscrita no CNPJ nO 03.583.836/0001-54, conforme detalhamento da Ata 
de julgamento. 

Cassilândia - MS, 08 de setembro de 2021. 
IVONETE MOREIRA CAMARGO 

Pregoeira 

PUBLICAÇÕES A PEDIDO 
EDITAL 

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA torna público que requereu da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA a Renovação da Licença de Operação n040/002/2018 para 
stabelecimento comercial e depósito de agrotóxicos, localizada na Rodovia MS 162 - km 2,5, s/no - Zona Rural, 
unicípio de Sidrolândia/MS. 

EDITAL 
LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE L TOA torna públiCO que requereu da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO 81/2017 para 
LOTEAMENTO URBANO ATÉ 25 HÁ e SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, localizada no Residencial do Lago - 
Chácara 5a - Parte Faz. São Bento, st«, município de Sidrolândia/MS 

EDITAL 
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso 
do Sul - IMASULjMS a alteração do nome empresarial ou mudança de titularidade da Licença de Instalação e 
Operação (LIO) de FÉLIX VERONA CASADO para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A para Atividades de apoio 
à execução de obras lineares, localizada na Rua Antônio Machado, n. 380 lotes 03 e 04, município de DOURADOS/ 
MS, valida ate 06/23. 

EDITAL 
RAPHAEL BARBOSA FERREIRA E OUTRO, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente de Sidrolândia - SEDERMA Licença de Instalação e Operação para Avicultura, através 
da apresentação do Requerimento Padrão, localizada na propriedade GRNJA VÓ ROSINHA, no município de 
Sidrolândia - MS. 

.~ 

DOCUMENTO 
ASSINADO 
tLt IRONICAMtNI t ---- 

A autenticidade deste documento pode ser verlficada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br 
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Estado de Mato Grosso Sul 

Câmara Municipal de Cassilândia 

AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 

PROCESSO N. 041/2021 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que o Processo de 0.° 041/2021, Pregão Presencial de n." 00312021, realizado 
no dia 08 de setembro de 2021, às 09:00 horas, que trata sobre a aquisição DE 01 ( M) 
VEÍCULO "O" ZERO KM TIPO SEDA ,ANO E MODELO MíNIMO 2021 OU 
SUPERIOR PARA ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASSILÂNDIA-M ,de acordo com as especificações constantes no Anexo I Termo de 
Referência deste Edital, teve como vencedora a empresa KAMPAI MOTORS LTDA, 
inscrita no CNPJ n" 03.583.836/0001-54. que apresentou o valor de R$ 88.850,00 (oitenta 
e oito mil, oitocentos c cinqüenta reais). 

Cassilândia, 08 de setembro de 2021. 

IVONETE l\1Bk.IÚRÃlcAMARGO 
Prcgueieu 

Câmara Municipal de Cassüándia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilêndia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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Estado de Mato Grosso Sul jY1- 
Câmara Municipal de Cassilândia ~ 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PROCESSO N. 041/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 

Não havendo interposição de recursos adjudico, o objeto 
deste Pregão Presencial n." 003/2021 em favor da empresa KAMPAI MOTORS LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 03.583.836/0001-54, conforme detalhamento da Ata de julgamento. 

Cassilândia - MS, 08 setembro de 2021. 

IVONET* CAMARGO E~:~ 
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Câmara Municipal de Cassilândia 

AVISO DE RESULTADO .1 ye 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 ~ 

PROCESSO N. 041/2021 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Pregoeira e Equip 
de Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Processo de n.o 041/2021, Pregão Presenci I 
de n.? 003/2q21, realizado no dia 08 de setembro de 2021, às 09:00 horas, que trata sobre a aquisição DE 
01 (UM) VEICULO "O" ZERO KM TIPO SEDAN, ANO E MODELO MINIMO 2021 OU SUPERIOR PARA 
ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA-MS, de acordo com as especificações constantes 
no Anexo I Termo de Referência deste Edital, teve como vencedora a empresa KAMPAI MOTORS L TDA, inscrita 
no CNPJ nO 03.583.836/0001-54, que apresentou o valor de R$ 88.850,00 (oitenta e oito mil, oitocentos 
e cinquenta reais). 

Cassilândia, 08 de setembro de 2021. 
IVONETE MOREIRA CAMARGO 

Pregoeira 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO N. 041/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 
Tendo em vista o que consta nos autos deste processo, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio, HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos em lei. 

Cassilândia - MS, 08 de setembro de 2021. 
DIVINO JOSÉ DA SILVA 
Vereador Presidente 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO N. 041/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 
Não havendo interposição de recursos adjudico o objeto deste Pregão Presencia I n.o 003/2021 em favor da 
empresa, KAMPAI MOTORS L TDA, inscrita no CNPJ nO 03.583.836/0001-54, conforme detalhamento da Ata 
de julgamento. 

Cassilândia - MS, 08 de setembro de 2021. 
IVONETE MOREIRA CAMARGO 

Pregoeira 

PUBLICAÇÕES A PEDIDO 
EDITAL 

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA torna público que requereu da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA a Renovação da Licença de Operação n040/002/2018 para 
tabelecimento comercial e depósito de agrotóxicos, localizada na Rodovia MS 162 - km 2,5, s/no - Zona Rural, 
unicípio de SidrolândiafMS. 

EDITAL 
LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE L TOA torna público que requereu da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO 81/2017 para 
LOTEAMENTO URBANO ATÉ 25 HÁ e SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, localizada no Residencial do Lago - 
Chácara 5a - Parte Faz. São Bento, sl«, município de Sidrolândia/MS 

EDITAL 
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso 
do Sul - IMASUL/MS a alteração do nome empresarial ou mudança de titularidade da Licença de Instalação e 
Operação (LIO) de FÉLIX VERONA CASADO para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A para Atividades de apoio 
à execução de obras lineares, localizada na Rua Antônio Machado, n. 380 lotes 03 e 04, município de DOURADOS/ 
MS, valida ate 06/23. 

EDITAL 
RAPHAEL BARBOSA FERREIRA E OUTRO, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente de Sidrolândia - SEDERMA Licença de Instalação e Operação para Avicultura, através 
da apresentação do Requerimento Padrão, localizada na propriedade GRNJA VÓ ROSINHA, no municípiO de 
Sidrolândia - MS. 

•
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Cassilândia, 08 de setembro de 2021. 
IVONETE MOREIRA CAMARGO 

Pregoeira 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO N. 041/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 
Tendo em vista o que consta nos autos deste processo, e diante do resultado apresentado pela Pregoeira e sua 
Equipe de Apoio, HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos em lei. 

Cassilândia - MS, 08 de setembro de 2021. 
DIVINO JOSÉ DA SILVA 
Vereador Presidente 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO N. 041/2021 
PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2021 
Não havendo interposição de recursos adjudico o objeto deste Pregão Presencia! n.O 003/2021 em favor da 
empresa, KAMPAI MOTORS L TOA, inscrita no CNPJ nO 03.583.836/0001-54, conforme detalhamento da Ata 
de julgamento. 

Cassilândia - MS, 08 de setembro de 2021. 
IVONETE MOREIRA CAMARGO 

Pregoeira 

- PUBLICAÇOES A PEDIDO 
EDITAL 

COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA torna público que requereu da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA a Renovação da Licença de Operação n040/002/2018 para 

tabelecimento comercial e depósito de agrotóxicos, localizada na Rodovia MS 162 - km 2,5, s/no - Zona Rural, 
unicípio de Sidrolândia/MS. 

EDITAL 
LAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE L TDA torna público que requereu da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO 81/2017 para 
LOTEAMENTO URBANO ATÉ 25 HÁ e SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, localizada no Residencial do Lago - 
Chácara 5a - Parte Faz. São Bento, stt», município de Sidrolândia/MS 

EDITAL 
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso 
do Sul - IMASUL/MS a alteração do nome empresarial ou mudança de titularidade da Licença de Instalação e 
Operação (LIO) de FÉLIX VERONA CASADO para LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A para Atividades de apoio 
à execução de obras lineares, localizada na Rua Antônio Machado, n. 380 lotes 03 e 04, município de DOURADOS/ 
MS, valida ate 06/23. 

EDITAL 
RAPHAEL BARBOSA FERREIRA E OUTRO, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente de Sidrolândia - SEDERMA Licença de Instalação e Operação para Avicultura, através 
da apresentação do Requerimento Padrão, localizada na propriedade GRNJA VÓ ROSINHA, no município de 
Sidrolândia - MS. 
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Não havendo interposição de recursos adjudico, o objeto 
deste Pregão Presencial n." 00312021 em favor da empresa KAMPAI MOTORS LTDA, 
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LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 

Mensagem de veto 

Conversão da MPv nO 2.182-18, de 2001 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada 
pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 
outras providências. 

Regulamento. 

Regulamento. 

(Vide Lei nO 14.133, de 2021). Vigência 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 ° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será 
regida por esta Lei. 

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. 

Art. 2° .(VETADO). 

§ 1 ° Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 

§ 2° Será facultado, nos termos de regulamentos propnos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
participação de bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade 
de pregão, utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. 

§ 3° As bolsas a que se referem o § 20 deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos 
e com a participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. 

Art. 3° A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive 
om fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; 

'" - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os 
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou 
entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e 

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro 
e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 

§ 1° A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego 
da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 

§ 2° No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares 

Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 

I a eorwoeação dos il'lteressados será efetuada por ffieio de publieação de aviso effi diário ofieial do respeetivo el'lte 
federado ou, l'Ião existil'ldo, ern jorl'lal de eireulação loeal, e faeultativaffiel"lte, por ffieios eletrêJl'lieos e eOl'lforffie o vulto da 
lieitação, effi jorl'lal de gral'lde eireulação, 1'1013 terffiOS do regulaffiel'lto de que trata o aFt. 2°; 
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I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente 
federado ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da 
licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o art. 2°; 

08/09/202108:44 L 10520 j ~ ! 
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11 - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida 
ou obtida a íntegra do edital; 

111 - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3°, as normas que disciplinarem o 
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; 

IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e 
divulgadas na forma da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998; 

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 
(oito) dias úteis; 

VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o 
interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que 
cumprem plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço 
oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos 
estabelecidos no instrumento convocatório; 

VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 

IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos; 

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; 

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 
motivada mente a respeito da sua aceitabilidade; 

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital; 

XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, 
a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando 
for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira; 

XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes; 

XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor; 

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as 
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor; 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo-Ihes assegurada vista imediata dos autos; 
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XIX - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; J 5 _s 
xx - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurs~ a 

adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; / \' 

L10520 

XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; 

XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no 
prazo definido em edital; e 

XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. 

Art. 5° É vedada a exigência de: 

I - garantia de proposta; 

II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e 

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao 
custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 

Art.6° O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

Art. 7° Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 desta Lei, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

Art. 8° Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no 
processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento 
previsto no art. 2°. 

Art. 9° Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória nO 2.182-18, de 23 de agosto de 2001. 

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nO 8.666, de 21 de junho 
de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. 

Art. 12. A Lei n° 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

"Art. 2-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas licitações 
de registro de preços destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, a 
modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, observando-se o seguinte: 

I - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao 
atendimento dos órgãos que integram o Sistema Único de Saúde, cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de 
especificações usuais do mercado. 

11 - quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser 
atendido pelo licitante vencedor, admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem 
necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, respeitada a ordem de 
classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta 
vencedora. 

111 - na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso 11, excepcionalmente, poderão ser 
registrados outros preços diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de 
qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e que 
as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido." 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 17 de julho de 2002; 181° da Independência e 114° da República. 

www.planalto·90v.br/ccivil_03/leis/2002/110520.htm 3/4 



* 

08/09/2021 08:44 

FE'RNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedra Malan 
Guilherme Gomes Dias 

L10520 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.7.2002 e retificado em 30.7.2002 

WIN'N. planalto.gov.br/ccivil_ 03/1eis/2002/11 0520 .htm 4/4 



js:t 
Estado de Mato Grosso Sul ~ 

Câmara Municipal de Cassilândia J!. 

JUSTIFICATIV A 

Trata-se de justificativa para a realização pregão presencial ao 
invés do pregão eletrônico. 

Inicialmente, cabe destacar que a obrigação de a administração 
pública licitar decorre do disposto constitucional previsto no Art. 37, XXI, da CF/88, 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 ( ... ) e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública ( ... )." (o grifo é nosso) 

Logo, quanto à exigência da licitação pública, ressalvados os casos 
previstos em lei, não há dúvida sobre a obrigação de sua realização. Já em relação ao 
pregão discute-se sobre o que e quem é obrigado a utilizá-lo. 

A opção para a utilização do pregão presencial é justificado, 
considerando que o mesmo permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que 
atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos. 

Além do mais, há diversas vantagens da forma presencial do 
pregão sobre a eletrônica, na qual há a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante 
o pregão presencial e facilidade na negociação de preços, verificação das condições de 
habilitação e execução da proposta, conforme dispõe a Lei n. 10520/2002. 

Com a entrada em vigor do Decreto n" 5.450/2005, o seu art. 4° 
prevê expressamente a obrigatoriedade da utilização da modalidade pregão para a 
aquisição de bens e serviços comuns. 

Contudo, o seu parágrafo 1° dispõe que, em que caso de 
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente poderá deixar de 
ser utilizada a forma eletrônica, ou seja, neste caso, poderá ser utilizada a forma presencial 
ou até mesmo outra modalidade de licitação. 

Câmara Municipal de Cassilândia - MS 
Rua Amin José, 356 - Centro - Cassilândia - MS - CEP 79540-000 Fone (67)3596-1331 
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