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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34.246/2019-31 

A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS – AGEREG, por 

intermédio da Divisão de Materiais e Compras, torna público que no dia 19/12/2019, 

às 09:00 (horário de Brasília) realizará procedimento licitatório na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO-PE, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, sob o regime de 

empreitada por preço unitário, autorizada no processo n. 34.246/2019-31, por meio 

de seu(sua) Pregoeiro(a) designado(a) pelo Decreto “PE” n. 36 de 25 de outubro de 

2019, que será regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 

9.337/2005, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, suas alterações, decreto 10.024 de 20 de 

setembro de 2019 naquilo que couber e demais especificações e condições constantes 

neste ato convocatório, objetivando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE 

TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ARMAZENAMENTO DE 

DADOS DAS CINQUENTA E QUATRO (54) ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, COMPOSTA POR 

SENSORES DE INTENSIDADE DE CHUVAS E/OU NÍVEIS DE CURSOS D`ÁGUA 

INSTALADAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA ÁREA URBANA DE CAMPO GRANDE – 

MS para atender as necessidades da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS –AGEREG. 

A Licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o 

recebimento e a abertura da proposta. As referências de tempo serão conforme o 

horário de Brasília-DF, atendendo para tanto os seguintes prazos no portal eletrônico 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/: 

 

DATA DA SESSÃO: 19 DE DEZEMBRO DE 2019 

HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília/DF) 

UASG 927697 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1 – DO OBJETO E VALOR 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para 

Administração Pública, visando à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO 

E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 

DAS CINQUENTA E QUATRO (54) ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, COMPOSTA POR 

SENSORES DE INTENSIDADE DE CHUVAS E/OU NÍVEIS DE CURSOS D`ÁGUA 

INSTALADAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA ÁREA URBANA DE CAMPO GRANDE – 

MS, para atender as necessidades AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS -AGEREG, em conformidade com as especificações constantes da Planilha 

Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro e  Composição (ANEXO V) e demais 

anexos, parte integrante deste ato convocatório. 

 

1.1.1 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no Catálogo de Serviços – CATSER e no Catálogo de Materiais – CATMAT do 

Compras Governamentais, com as especificações constantes neste Edital, prevalecerão 

estas últimas. 

 

1.2  Valor total estimado para a presente licitação, conforme Planilha 

Orçamentária, é de R$ 188.989,08 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e 

nove reais e oito centavos). 

 

2 – DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 

 

2.1. Somente poderão participar deste Pregão as licitantes que estiverem 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 

Sicaf, bem como perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SGE), por meio do sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.1.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

 

2.1.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e 

senha pelo interessado.  

 

2.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão Eletrônico. 

 

2.1.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, 

não cabendo ao provedor do sistema ou a AGEREG responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

2.1.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

2.1.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá enseja 

desclassificação no momento da habilitação. 

 

2.1.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

2.2. As informações de como participar do procedimento licitatório, envio das 

propostas eletrônicas, inclusão de documentos e demais ações no sistema 

Comprasnet, estão disponíveis link 
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https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pregaoeletronico-fornecedor-

faq. 

  
2.2.1. A participação da licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por 

meio de representante devidamente designado, o qual deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital. 

 

2.2.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta 

de preço e lances sucessivos de preços, em nome da licitante, somente se dará 

mediante prévia definição de senha privativa. 

 

2.2.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema 

eletrônico implica na sua responsabilidade legal pelos atos praticados e na presunção 

de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico 

conforme dispõe o §5º, art. 3º do Decreto Municipal nº 9.337/2005.  

 

2.3. Para que possa usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006, a licitante deverá informar no sistema o seu 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual. 

 

2.4. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, 

salvo nos casos de representação para lotes distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pregaoeletronico-fornecedor-faq
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/pregaoeletronico-fornecedor-faq
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3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  

3.1 Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam regularmente 

credenciadas no sistema de licitações do Comprasnet (Comprasgovernamentais), 

desde que atendam todas as exigências deste edital e seus anexos observando o 

seguinte:  

 

3.1.1 A licitante credenciada assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema 

eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 

a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;  

c) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;  

e) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

f) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 

g) que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

 

3.2 A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da 
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licitante e subsequente encaminhamento de proposta de preço em data e horário 

previstos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

3.3 Como requisito para a participação no pregão, a licitante deverá manifestar, em 

campo próprio no sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas 

neste Edital. 

 

3.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação 

sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.5 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

 

3.5.1 Declarada inidônea, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, pela União, por 

Estado, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

 

3.5.2 Os interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

 

3.5.3 A sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País, bem como os 

estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

3.5.4 A empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 

 

3.5.5 Encontrarem-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou 

extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

 

3.5.5.1 As empresas que, eventualmente, estejam com pedido de recuperação judicial 

deferido, deverão encaminhar juntamente com os documentos de habilitação (item 8 

do edital), documento emitido pela instância judicial competente, comprovando que 
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se encontram aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios, 

nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

3.5.6 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou 

judicialmente. 

 

3.5.7 Estiverem suspensas para participar de licitação e impedidas de contratar com 

a Administração. 

 

3.5.8 Estejam constituídas sob a forma de consórcio. 

 

3.5.9 Estejam enquadradas nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

 

3.5.10 Que não atendam às condições deste Edital e seu (s) anexo (s). 

 

3.5.11 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

3.5.12 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº746/2014-TCU-Plenário). 

 

3.6 A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 

apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento 

licitatório. 

 

4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA E SUA VERSÃO ESCRITA 

 

4.1 O licitante deverá registrar proposta de preços eletrônica, exclusivamente por 

meio do sistema Compras Governamentais, concomitante com os documentos de 
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habilitação exigidos no edital, até a data e horário marcados para abertura da sessão, 

quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

4.1.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

 

4.1.2 O licitante deverá cotar o preço do objeto licitatório em moeda nacional. 

 

4.1.3 O licitante deverá consignar o valor da proposta já considerados inclusos os 

custos operacionais, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, comerciais e 

quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 

sobre o objeto desta licitação e que influenciem na formação do preço da proposta.  

 

4.2 A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrente de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do 

artigo 57 da Lei nº8.666, de 1993. 

 

4.3 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento 

seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados 

e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de 

adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I 

art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2º da IN SEGES/MP n.5/2017. 

 

4.4 Por ocasião do registro de sua proposta de preços no site Compras 

Governamentais, o licitante deverá realizar as declarações previstas no item 3.1.1 
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deste Edital, assinalando, para tanto, os campos específicos do sistema eletrônico em 

apreço. 

 

4.5 Quando couber, o licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio 

do sistema Compras Governamentais, se o produto ofertado é manufaturado nacional 

beneficiado por critérios de margem de preferência, caso haja indicação, neste 

aspecto, no Termo de Referência. 

 

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

4.7 As propostas eletrônicas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

4.7.1 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

4.7.2 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 

anteriormente encaminhada. 

 

4.8 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

4.9 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances. 

 

4.10 O encaminhamento eletrônico da versão escrita da Proposta de Preços do 

licitante vencedor, para a apresentação conforme subitem 7.1 deste Edital, deverá 

conter, em especial, as seguintes informações: 
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a) as especificações detalhadas dos serviços, conforme apresentado no Termo de 

Referência; 

 

b) preço unitário e global do lote, em algarismos e por extenso (havendo discordância 

entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes 

últimos, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias); 

 

c) prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, 

considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 dias; 

 

d) declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todos os custos 

necessários ao fornecimento do produto objeto deste pregão, inclusive, todos os 

impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 

fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham sobre ele incidir, nada 

mais sendo lícito pleitear a esse título; 

 

f) Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, número do 

CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento. 

 

4.10.1 A proposta de preços descrita no subitem anterior deverá ser redigida em 

língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da 

licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que 

impeçam sua perfeita compreensão, devidamente datada, assinada na última folha e 

rubricada nas demais pelo representante legal da licitante. 

 

4.11 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura 

do Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
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4.12 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº123 de 2006. 

 

4.13 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 

 

4.14 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispões o Termo de 

Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus 

termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

4.15 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão o qualquer outro pretexto. 

 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS 

 

5.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá 

na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

5.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes 

ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

 

5.3 O Pregoeiro, anteriormente ao início da fase de lances, verificará, previamente, 

as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas principais, exigidas no Termo 

de Referência. 

 

5.4 A não desclassificação preliminar da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

5.5 Somente os licitantes com propostas preliminarmente classificadas participarão 

da fase de lances. 

 

5.6 Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, os licitantes deverão 

observar a orientação estabelecida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão, no sentido de incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição 

Detalhada do Objeto”. 

 

5.6.1 A ausência do detalhamento do objeto no citado campo não acarretará a 

desclassificação da proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante 

realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações. 

 

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

6.1 Aberta à etapa competitiva, os licitantes poderão registrar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

6.2 Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles 

ofertados e registrados pelo sistema, conforme dispõe o §3º do art. 24 do Decreto 

Municipal nº 9.337/2005. 
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6.3 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser de R$: 0,01 (um centavo). 

 

6.4 O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior 

a 20 (vinte) segundos. 

 

6.4.1 Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior serão descartados 

automaticamente pelo sistema. 

 

6.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

6.6 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação dos licitantes. 

 

6.7 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 

cujo valor seja manifestamente inexequível. 

 

6.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto” onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital. 

 

6.8.1 A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertados nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

 

6.8.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 

enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances 

intermediários. 
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6.8.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 6.8.1 e 

6.8.2, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

 

6.8.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos 

termos do disposto no item 6.8.2 o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de 

apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances mediante justificativa. 

 

6.9 Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

6.10 Quando a desconexão do(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 

somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

6.11 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) 

poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha 

apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 

critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas neste edital, conforme dispõe o § 8º do art. 24 do Decreto Municipal nº 

9.337/2005. 

 

6.12 Ocorrendo a situação de empate prevista no §2º do artigo 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado, de acordo com o previsto no art. 45, I, da referida lei. 

 

6.12.1 Caso a pequena empresa não apresente proposta de preço inferior, na forma 

do subitem anterior serão convocadas as remanescentes que porventura se 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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enquadrem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito, de acordo com o previsto no art. 45, II, da Lei Complementar Federal n° 

123/2006 e § 3º do art. 47 da Lei Complementar Municipal n° 142/2009. 

 

6.13 Esgotadas as possibilidades de preferência de contratação com ME, EPP ou 

MEI, o(a) pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta à 

licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor 

proposta observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 

diferentes daquelas previstas neste edital, conforme dispõe o § 8º do art. 24 do 

Decreto Municipal nº 9.337/2005. Poderá ainda negociar com o autor da oferta 

vencedora com vistas a redução de preços. 

 

6.14 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão 

pelo (a) pregoeiro (a) acerca da aceitação do lance de menor valor. 

 

7 - DAS PROPOSTAS ESCRITAS 

 

7.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar 

eletronicamente a versão escrita de sua Proposta de Preços adequada ao último lance 

e à negociação realizada, na forma do item 7.2 deste Edital, em até 24 (vinte e quatro) 

horas após a solicitação do Pregoeiro, preferencialmente em arquivo único, por meio 

da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais. 

 

7.1.1 Em conjunto com a versão escrita da Proposta de Preços, a licitante detentora 

da melhor oferta também deverá encaminhar eletronicamente os documentos que 

comprovem sua condição de habilitação, bem como a declaração de veracidade de 

todos os documentos apresentados na presente licitação (Anexo V), nos moldes do 

que determina o item 8 deste Edital, no mesmo prazo e forma estipulados no item 7.1, 

qual seja, via sistema, por meio do campo “Anexo de Proposta”. 
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7.1.2 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 

solicitada, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

7.1.3 Caso a licitante deixe de anexar qualquer documento mencionado nos itens 

07 e 08, será desclassificada e/ou inabilitada. 

 

7.1.4 A licitante arrematante que não cumprir o estabelecido no item 7.1 terá sua 

proposta desclassificada, estando ainda sujeita as penalidades cabíveis, sendo 

convocadas as licitantes subsequentes na ordem de classificação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva 

licitante declarada vencedora.   

 

7.2 A proposta de preço final deverá ser elaborada conforme as regras abaixo 

observado o modelo disposto no ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e COMPOSIÇÃO, devidamente assinada pelo 

representante legal da empresa ou pelo procurador por ele constituído, sob pena de 

desclassificação: 

a) preço unitário/total por lote, em moeda corrente nacional, cotados com duas casas 

decimais, expressos em algarismos; 

b)  não deve conter cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; 

c) deve fazer menção ao número do pregão e do processo licitatório; 

d) deve ser datada e assinada na última folha e rubricadas nas demais pelo 

representante legal da empresa; 

e) deve conter na última folha o nome, o número do CNPJ da empresa; 

f) indicar o prazo de início da execução dos serviços, não superior a 15 (quinze) dias, 

contados a partir do recebimento da primeira Ordem de Execução dos Serviços. No 

caso do prazo ser omitido na proposta, o(a) pregoeiro(a) considerará o prazo 

anteriormente mencionado; 

g) deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 

(sessenta) dias, contados da data de entrega da mesma. No caso do prazo de validade 

ser omitido na proposta, o(a) pregoeiro(a) considerará o prazo anteriormente 
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mencionado; 

h) cronograma físico-financeiro para a execução dos serviços; 

h.1.) os prazos, as durações das parcelas e porcentagens mensais de execução, 

deverão ser idênticos aos fornecidos pela Administração em suas tabelas de 

referência. Qualquer alteração nessas especificações será considerada erro sanável, 

podendo ser corrigida conforme o subitem 7.2.4. do edital. 

i) deve conter as especificações, quantitativos, composições da tabela de referência 

com seus insumos detalhados, preços unitários e subtotais; 

i.1) os arquivos referentes a proposta impressa e escaneada, com apresentação por 

meio de planilha eletrônica (Excel – formato “.xls” ou “.xlsx”) e por documento digital 

(Acrobat Reader – formato “.pdf”). A falta de arquivo em um dos formatos será 

considerada erro sanável, podendo ser corrigido conforme o subitem 7.2.4 do edital. 

j) demonstração do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) no percentual de referência 

de 31,16% (trinta e um inteiros e dezesseis centésimos por cento) conforme cálculo 

formulado pelo Município de Campo Grande – MS, com base no Acórdão nº 

2.622/2013. Caso o licitante extrapole os quartis de referência, deverá justificar por 

escrito, sob pena de desclassificação. 

k) planilhas contendo as composições de serviços e materiais, sendo que para as 

composições próprias formuladas pela Administração cabe ao licitante demonstrar 

cada composição, seguindo os modelos fornecidos e respeitando os códigos de 

referência utilizados; e para as composições unitárias de custos da(s) tabela(s) de 

referência, fornecidas pela Administração por um código de referência, cabe ao 

licitante abrir cada composição, demonstrando suas composições auxiliares e insumos 

(não sendo necessário abrir as composições auxiliares). As referidas composições 

devem conter o preço unitário com e sem BDI, respeitando o valor máximo 

estabelecido pela(s) tabela(s) de referência e data/base utilizada(s) na planilha(s) 

orçamentária(s), sob pena de desclassificação. 

k.1) os itens e seus detalhamentos, com suas respectivas descrições e/ou códigos 

referenciados pela tabela de referência e data-base, devem respeitar o estabelecido 

na(s) tabela(s) de referência e não poderão ser alterados, suprimidos ou incluídos, 

sendo inclusive vedada a alteração de coeficientes de produtividade e quantidades, 
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cabendo às interessadas apenas e tão somente a alteração do preço unitário e, 

consequentemente, do preço total de cada item. 

l) indicação do nome do banco, número da agência, número da conta corrente, para 

fins de recebimento dos pagamentos;  

m) a proposta deverá ser redigida em língua portuguesa. Caso existam documentos em 

língua estrangeira estes deverão estar acompanhados da tradução para língua 

portuguesa nos termos da legislação vigente. 

 

7.2.1 A Licitante não poderá indicar serviços e materiais cujas especificações, 

quantitativos e composições e/ou metodologia de execução divirjam daqueles 

indicados no projeto básico/termo de referência e no caderno de encargos, 

observando-se o disposto nas alíneas “i” e “j” do subitem anterior.  

 

7.2.2 Nos preços propostos deverão constar toda e qualquer despesa necessária à 

realização dos serviços e ao fornecimento dos materiais, encargos das leis sociais e 

outras despesas relativas à execução do objeto desta Licitação. Considerar-se-á que os 

preços unitários propostos são completos e suficientes para pagar toda a execução dos 

serviços. Não será considerada nenhuma reivindicação para pagamento adicional por 

parte da licitante, sob alegação de qualquer erro ou má interpretação deste Edital. 

 

7.2.3 Na Planilha Orçamentária Sintética a licitante deverá utilizar a fórmula 

“TRUNCAR” com 2 (duas) casas decimais, em planilha eletrônica, em todas as células 

que contêm operações matemáticas nas colunas “preço unitário com BDI” e “preço 

total”. 

 

7.2.4 Caso ocorra erro sanável na planilha de orçamento, será permitida a sua 

adequação pela licitante em até 03 (três) dias úteis, a contar de notificação realizada 

pela Administração. Não sendo a adequação apresentada no prazo concedido, a 

empresa será desclassificada. 
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7.2.5 Os valores unitários de serviços/insumos iguais deverão ser os mesmos, a 

menos que haja justificativa técnica para preços diferentes em itens iguais que 

apareçam repetidas vezes na (s) planilha (s). 

 

7.2.5.1 A justificativa técnica referida neste item deverá compor os documentos de 

proposta e somente terá validade após análise e aprovação pela Administração. 

 

7.2.5.2 A não apresentação da justificativa técnica ou a sua não aceitação pela 

Administração, será considerada erro sanável, ocasião em que será facultada a 

adequação da proposta pela licitante conforme o item 7.2.4, devendo ser utilizado o 

menor valor proposto para o serviço/insumo. Caso esta não seja apresentada, a 

licitante será desclassificada. 

 

7.3 Na análise da proposta, se verificada a existência de erros sanáveis será 

solicitado ao licitante que o mesmo proceda às devidas correções nos termos do 

subitem 7.2.4, utilizando os seguintes critérios:  

a) Discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso. Neste caso, 

prevalecerá o valor por extenso; 

b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente. Será 

retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto; 

c) Erro de adição será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a 

soma; 

d) Será solicitado o truncamento do resultado de operações matemáticas nas colunas 

“preço unitário com BDI” e/ou “preço total” em 2 (duas) casas decimais caso tenha 

sido utilizado qualquer método de cálculo diferente deste; 

e) Valores diversos para insumos/serviços iguais será considerado o menor valor; 

f) Na falta de um dos formatos de arquivos citados no item 7.2, alínea “i”, este será 

solicitado à licitante e somente será aceito documento encaminhado mediante 

protocolo junto à AGEREG ou no e-mail indicado pelo pregoeiro durante a sessão; 
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g) Caso haja erro na descrição e/ou na unidade de medida de insumo/serviço que 

possua código devidamente vinculado pela tabela de referência e data-base, será 

facultada a correção; 

h) Caso haja quantidade alterada na planilha sintética, será facultada a correção com o 

valor correto utilizado pela Administração, com todas as casas decimais, mantendo o 

valor total do item menor ou igual ao valor proposto inicialmente pela licitante; 

i) Caso sejam alterados prazos, durações e/ou porcentagens de execução do 

cronograma físico-financeiro, será facultada a adequação com as especificações 

utilizadas pela Administração. 

 

7.3.1 A não realização dos procedimentos solicitados pela Comissão Permanente de 

Licitação por meio de notificações referentes à erros sanáveis da proposta de preços 

da empresa licitante implicará na desclassificação da mesma para o certame licitatório. 

 

7.4 A não realização dos procedimentos solicitados pela Administração referentes à 

erros sanáveis da proposta de preços da empresa licitante implicará na 

desclassificação da mesma para o certame licitatório. 

 

7.5 Para julgamento da licitação, atendidas as condições deste Edital, considerar-

se-á vencedora, a licitante que apresentar o menor preço global. O valor será 

considerado pela soma dos preços totais por itens propostos, o qual não poderá 

exceder o fixado no subitem 1.2. deste edital. 

 

7.6 Não será admitido preço unitário superior ao valor dos itens da planilha de 

orçamento, bem como no detalhamento de suas composições. 

 

7.7 Será assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte, preferência 

de contratação, como critério de desempate, atendendo o benefício previsto nos 

artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
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7.8 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à melhor proposta de preços, desde que a melhor oferta inicial não 

tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

I.  A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior a melhor proposta.  

II. Caso a ME ou EPP não apresente proposta com preço inferior, na forma do 

inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 

7.8, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

IV.  Na hipótese do não oferecimento de proposta inferior nos termos previstos 

no caput deste subitem, permanecerá a melhor proposta originalmente classificada. 

 

7.9 Será desclassificada a proposta: 

 

7.9.1 Elaborada em desacordo com os termos deste edital, que se opuser a 

quaisquer dispositivos legais vigentes, que consignar preços unitários ou globais 

superiores aos estimados pela Administração ou manifestamente inexequíveis, 

propostas alternativas, preços por lote ou unitário simbólico, irrisório ou cotação de 

valor zero. 

 

7.9.2 Caso haja indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

na forma do §3º do artigo 43 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

7.9.3 Deixar de anexar/enviar, no todo ou em parte, os documentos exigidos por 

este Edital e/ou seus anexos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm#art44
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7.10  Será igualmente desclassificada a proposta da concorrente que, logrado êxito 

na habilitação, vier a conhecimento da Administração, fatos ou circunstâncias 

anteriores ou posteriores ao julgamento, que desabonem sua idoneidade, sua 

capacidade financeira, técnica ou administrativa, sem prejuízo das penalidades 

previstas. 

 

7.11 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste edital. 

 

7.12 Nos termos do §3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93, quando todas as 

empresas forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para 

apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 

que levaram à inabilitação ou desclassificação. 

 

7.13 O Pregoeiro (a) poderá solicitar esclarecimentos a qualquer dos participantes 

e, também, promover diligências para elucidar fatos, caso a comprovação seja 

necessária para definir a habilitação ou classificação e, conforme o caso, abrir prazo, 

para o recebimento de documento meramente explicativo, destinado a esclarecer 

dúvidas, apresentados tempestivamente, sem a quebra dos princípios legais e 

constitucionais que norteiam o procedimento licitatório, vedada a inclusão de 

documento que necessariamente deveria constar da fase inicial do procedimento. 

 

8 - DA HABILITAÇÃO 

 

8.1 Na data da realização do pregão, além de possuir situação regular junto ao 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) o participante e do 

Responsável Técnico deverão estar inscritos no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU 

competente da região a que estiver vinculada.  
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8.2 Para a habilitação, a licitante detentora da melhor oferta, deverá apresentar os 

seguintes documentos complementares, observando-se, para tanto, a exceção prevista 

no item anterior; 

 

8.2.1 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

I. As empresas que desejarem usufruir dos benefícios previstos na Lei 

Complementar 123/2006 deverão apresentar: 

a) Declaração de enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte 

ou Microempreendedor Individual (ANEXO II), assinada pelo seu contador 

responsável pela escrituração da empresa devidamente registrado no órgão 

regulador, acompanhada da Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Declaração 

de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS). 

II. Cédula de Identidade dos Diretores ou Sócios responsáveis pela empresa; 

III. Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado de condição de 

microempreendedor individual (CCMEI) conforme o caso; ou 

IV. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedade comercial e no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documento de eleição de seus administradores; ou 

V. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples registrado no Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de prova de eleição da diretoria 

em exercício, ou ainda; 

VI. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir; 

VII. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 

trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971. 
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8.2.2 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:   

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

II. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativa à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame; 

III. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo 

contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014); 

IV.  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 domicílio ou sede da empresa licitante; 

V.  Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Municipal (caso o Município sede 

seja Campo Grande/MS, a comprovação dar-se-á através da apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Gerais - CNDG);  

a) A supracitada certidão somente será aceita desde que devidamente assinada 

pelo responsável do Órgão Expedidor e acompanhada da guia DAM paga em 

conformidade com o Decreto Municipal nº 12.124/2013. 

VI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em plena validade; 

VII. Certificado de Regularidade de Situação CRF, perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço / FGTS. 

 

8.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

8.2.3.1 . Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 

Extrajudicial de crédito, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 

ressalvado o disposto no item 3.5.5.1. do presente edital. 

 

8.2.3.2 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

I. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional 

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

II. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade. 

 

8.2.3.3 Comprovação da boa situação financeira da empresa através dos seguintes 

índices contábeis: 

 

LG (Liquidez Geral) igual ou superior a 1,00 a ser obtido pela seguinte fórmula: 

 

 

I. Os índices serão calculados pelos licitantes e confirmados pelo responsável por sua 

contabilidade mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e número de 

registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

 
8.2.3.4 Comprovação de que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do total orçado, devendo a comprovação ser feita relativamente à data 

da apresentação dos documentos de habilitação na forma da lei.  

 

8.2.4 DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I. Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido(s) por entidade 

da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa 

privada, que comprove, de maneira satisfatória, a aptidão para desempenho de 

atividade pertinente ao objeto licitado. 

II. Registro ou prova de inscrição da empresa e do Responsável Técnico no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA  ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil - CAU competente da região a que estiver vinculada, dentro do seu prazo de 
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validade, que comprove atividade compatível com o objeto desta licitação.  

a) Caso o Responsável Técnico registrado na Certidão de Pessoa Jurídica no CREA, 

coincida com o Responsável Técnico nos atestados apresentados pela licitante, não 

será necessária a apresentação da Certidão de Registro da Pessoa Física CREA. 

 
III. Qualificação técnico-operacional: Comprovação pela empresa licitante de ter 

executado serviços de características e complexidades semelhantes, compatíveis com 

o objeto desta licitação, através de certidão(ões) ou atestado(s), em nome da própria 

licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

IV. Qualificação técnico-profissional: Comprovação de que a licitante  possui em seu 

quadro permanente, o Responsável Técnico, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e que tenha executado serviços de 

características semelhantes ao objeto desta licitação, por intermédio de certidão(ões) 

e/ou atestados, fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente certificados pelo CREA, acompanhado(s) pela (s) Certidão(ões) de 

Acervo(s) Técnico (s) CAT. 

 

8.2.4.1 A comprovação do vínculo entre a licitante e o profissional mencionado no 

subitem anterior será demonstrada mediante apresentação de algum dos 

documentos descritos abaixo: 

a) No caso de empregado: 

a.1) Cópia autenticada da Ficha de Registro de Empregado, devidamente registrada no 

Ministério do Trabalho; 

a.2) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em que 

conste a licitante como CONTRATANTE, sendo necessárias as folhas de identificação 

(foto/assinatura e qualificação civil); 

b) No caso de profissional autônomo ou a ele equiparado, cópia do Contrato de 

Prestação de Serviços que mantém com a licitante ou declaração de compromisso de 

vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 
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c) No caso de ser sócio-proprietário da empresa, através da apresentação do contrato 

social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial e; 

d) Em qualquer caso, se o profissional constar como responsável técnico na Certidão 

de Registro de Pessoa Jurídica da empresa licitante junto ao respectivo Conselho 

Regional da Categoria Profissional, desde que este documento esteja válido e 

atualizado. 

 

8.2.4.2 Caso se sagre vencedora do certame, deverá apresentar na assinatura do 

contrato, o Curriculum Vitae dos profissionais que comporão a equipe técnica, 

acompanhado de diploma ou outros documentos comprobatórios, no mínimo nas 

seguintes áreas: Técnico em Informática, Analista de Sistemas, Eletrotécnico, Auxiliar 

Técnico de Engenharia, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Civil. 

 

8.2.4.3 A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) para fins de 

qualificação técnica deverá(ão) conter, no que couber, as seguintes informações: 

a) Identificação do contratado e do contratante com seu CNPJ; 

b) Identificação do objeto do contrato/número do contrato;  

c) Localização;   

d) Prazo de execução; 

e) Prazo de Início e fim da obra/contrato; 

f) Valor do contrato; 

g) Número da ART ou RRT recolhida. 

 

8.2.5 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO. 

 

8.2.5.1 Serão aceitos documentos desde que expressem sua validade em vigor, ou 

quando não declarada sua validade, expedidos no máximo 90 (noventa) dias anteriores 

à data da apresentação da documentação de habilitação e proposta. 
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8.2.5.2 Todo e qualquer documento que assim o possibilite, poderá, a critério do(a) 

Pregoeiro(a), no que couber, ter a sua autenticidade e/ou validade aferida via internet. 

 

8.2.5.3 As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor 

individual deverão enviar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

8.2.5.4 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

o(a) pregoeiro(a) solicitará à ME/EPP/MEI, para que no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor da fase de 

lances, proceda a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. 

 

8.2.5.5 A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 

administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

 

8.2.5.6 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, e facultará ao(à) Pregoeiro(a) convocar as licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação. 

 

8.2.5.7 O(A) pregoeiro(a) irá declarar a licitante efetivamente vencedora do certame, 

somente após a análise conclusiva das documentações, observadas todas as 

exigências fixadas no edital. 

 

8.2.5.8 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O licitante será 
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responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

9 - DO JULGAMENTO 

 
9.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado 

os prazos, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de qualidade e exigências 

técnicas e demais condições definidas neste Edital e em seus anexos. 

 

9.2 Imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 

sistema demonstrará a licitante detentora da proposta ou do lance de menor valor. Em 

caso de negociação o(a) pregoeiro(a) decidirá acerca da aceitação do lance de menor 

valor. 

 

9.3 Quando a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, o(a) 

pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Caso seja necessário, 

repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 

lance que atenda ao Edital. 

 

9.4 No que tange a sessão pública, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual 

estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 

 

9.5 O(A) pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta vencedora com vistas 

à redução do preço. 

 

9.6 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá o prazo mínimo de 30 minutos, 

durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo 

próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 

 

9.6.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, contra 
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qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, delineando o fato e o 

direito que a licitante deseja ver revisto pela autoridade superior àquela que proferiu a 

decisão. 

 

9.6.2 O Pregoeiro examinará, em juízo de admissibilidade, a intenção de recurso, 

aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

 

9.6.3 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

 

9.6.4 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

9.6.5 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer no prazo 

estabelecido importará a decadência desse direito e autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto ao licitante vencedor. 

 

9.6.6 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 

do recurso em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema e em 

igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

 

9.6.7 Qualquer recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. 

 

9.6.8 Para efeito do disposto no art. 3º, inciso II, da Lei nº 9784/1999, fica 

franqueada aos interessados a vista dos autos do Processo que cuida desta licitação. 

 

9.6.9 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, a sessão pública poderá ser reaberta, ocasião em que serão repetidos os atos 
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anulados e os que dele dependam. 

 

9.7 Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade 

competente. 

 

9.8 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

9.9 Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

9.10 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro ao licitante declarado 

vencedor, salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a 

autoridade competente para homologação, após a regular decisão dos recursos 

eventualmente apresentados. 

 

9.11 Havendo manifestação acerca da intenção de interpor recurso, deverão ser 

observadas as disposições constantes no item 14.5, deste edital. 

 

10 - DO FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E ACEITE E RECEBIMENTO 

 

10.1 A nota de empenho será emitida e/ou o contrato será assinado e firmado na 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Campo Grande/AGEREG, Rua Eduardo 

Santos Pereira, 1725, Centro – Campo Grande MS, e a execução dos serviços deverão 

ser realizados conforme Anexo I – Termo de Referência. 

 

10.2 O prazo de início da execução dos serviços não poderá ser superior a 15 

(quinze) dias após o recebimento da primeira ordem de execução dos serviços (OIS), a 

qual será emitida após a assinatura do contrato, com a apresentação pela contratada 

da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, devidamente recolhida junto ao CREA/MS. 
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10.3 Os serviços a serem executados são: 

a) Fornecimento de servidor de armazenamento de dados em nuvem; 

b) Fornecimento de pacote de dados (internet/m2m); 

c) Monitoramento, tratamento e análise de dados; 

d) Suporte técnico e manutenção de 54 (cinquenta e quatro) estações 

hidrológicas; 

 

10.3.1 A vencedora deverá executar os serviços de acordo com todas as condições e 

especificações estabelecidas no edital de licitação e no TERMO DE REFERÊNCIA – 

ANEXO I, em todos os tópicos nele citados. 

10.4 As demais condições estão dispostas na cláusula sétima da MINUTA DO 

CONTRATO (ANEXO IV). 

 

 

11 - DA CONTRATAÇÃO 

 

11.1 A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Campo Grande - AGEREG 

convocará a licitante vencedora para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar a 

nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 10 (dez) dias a contar da 

regular convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital. 

 

11.2 Por ocasião da assinatura do contrato, aceite ou retirada da nota de empenho 

ou instrumento equivalente, a AGEREG exigirá da(s) licitante(s) vencedora(s) a 

apresentação dos seguintes documentos: 

I. Comprovantes de regularidade de que se encontra em dia com suas obrigações 

quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a 

regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). 

II. Registro ou Inscrição com “VISTO” junto ao CREA/MS, quando for o caso. 

III. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Responsável Técnico 
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IV. Garantia de execução do contrato. 

 

11.2.1 Caso a sede da empresa seja o município de Campo Grande, a regularidade 

fiscal com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada com a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Gerais – CNDG juntamente com a guia DAM paga e 

devidamente assinada pelos responsáveis em conformidade com o Decreto Municipal 

n° 12.124 de 22 de maio de 2013. 

 

11.3 Na hipótese da(s) licitante(s) adjudicatária(s) não assinar(em) o(s) contrato(s) 

e/ou retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo mencionado no 

subitem 11.1, a AGEREG, convocará as licitantes remanescentes, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades cabíveis, na ordem de classificação de preços para 

apresentação de todos os documentos referente as fases posteriores e assim 

sucessivamente até que efetivamente seja assinado o contrato. 

 

11.4 A vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total 

ou parcialmente o objeto da presente licitação. 

 

12 – DO PAGAMENTO 

 
 
12.1 O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta licitação será 

efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a 

aprovação dos serviços pelo Fiscal designado pelo titular da AGEREG, mediante 

apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente, 

acompanhada da documentação de regularidade fiscal e trabalhista, conforme dispõe 

o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso I e II, alínea “b” 

(conforme o caso), da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 

12.2 As demais condições estão dispostas na cláusula sexta da MINUTA DO 

CONTRATO (ANEXO VI). 
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13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1 Os recursos orçamentários correrão por conta da verba:  

Unidade Gestora: 0249F – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos – 

AGEREG  

Projeto Atividade: 4.130.41.4037 = Ações de Serviços de Regulação e Fiscalização. 

Fonte do Recurso: 2 - Recursos Próprios Indiretas;  

Prog. De Trabalho: 102 4 130 41 4037  

Elem. de Desp.: 33903995 – Manutenção Conservação de Equipamentos de 

Processamento de Dados. 

 

14 - DO ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSO 

 
14.1 Qualquer interessado poderá em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, solicitar esclarecimentos ou providências e impugnar 

em até 02 (dois) dias úteis o ato convocatório do pregão, sob pena de decadência do 

direito de fazê-lo administrativamente, conforme Decreto Municipal nº 9.337/2005.   

 

14.2 A petição será dirigida ao(à) Pregoeiro(a) do Edital. 

 

14.3 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 

prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. 

 

14.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, que afete a formulação de 

propostas, será designada nova data para a realização do certame, na forma do §4º do 

art. 21 da Lei nº 8.666/1993. 

 

14.5 Manifestada a intenção recursal, será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar 
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do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, conforme art. 26 do Decreto 

Municipal nº 9.337/2005. 

 

14.6 A falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do 

direito de recurso. 

 

14.7 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo 

proponente. 

 

14.8 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

14.9 As informações, pedidos de esclarecimentos, impugnações ou recursos 

inerentes a este certame poderão ser apresentados pelos interessados na AGEREG 

localizada na Rua Eduardo Santos Pereira, 1725, nesta Capital ou pelo telefone nº (067) 

3314-9636, em dias úteis, no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h30min às 

17h00min, ou ainda, pelo e-mail: dmc@agereg.campogrande.ms.gov.br. Dúvidas 

inerentes ao certame também poderão ser sanadas pelo telefone (067) 3314-9636 

(ramais 3520/3521). 

  

15 – DAS PENALIDADES 

 
15.1 Se no decorrer da sessão pública da licitação ficar comprovada a existência de 

qualquer irregularidade pela qual possa ser responsabilizada a LICITANTE, esta poderá 

sofrer as seguintes penalidades: 

 

15.1.1 ADVERTÊNCIA por escrito; 

 

15.1.2 MULTA que será aplicada da seguinte forma: 
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15.1.2.1 Multa compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

total da proposta ou sobre o valor final ofertado pela LICITANTE DESISTENTE, na 

hipótese de desistência injustificada do lance, após o ENCERRAMENTO da fase de 

lances, sem prejuízo da aplicação da penalidade prevista no subitem 14.1.3 deste 

edital. 

 

15.1.2.2 Multa Compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

total da proposta ou lance final quando a empresa, sem motivo justo, não celebrar o 

contrato ou retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, após 

regularmente convocada. 

 

15.1.2.3 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de 

Campo Grande e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, por prazo não 

superior a 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 

 

15.2 No caso dos prejuízos, devidamente comprovados, superarem o valor da multa 

compensatória, poderá a Administração exigir judicialmente o valor excedente, nos 

termos do artigo 416, parágrafo único do Código Civil. 

 

15.3 Sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, os atos lesivos à 

Administração Pública previstos no inciso IV, do artigo 5º, da Lei nº 12.846/2013, 

sujeitarão os infratores às penalidades previstas na referida lei. 

 

15.4 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente.   

 

15.5 A aplicação de sanções previstas neste item não exclui a possibilidade de 

apreciação de outras questões pelo Poder Judiciário, em especial, quanto à esfera cível 

e/ou criminal. 

 

15.6 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á 
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o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

 

16.2 É facultada ao (à) pregoeiro (a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento que deveria ser 

apresentado em sessão pública da licitação. 

 

16.3 Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a) com base na legislação 

vigente. 

 

16.4 Decorrido o prazo para interposição de recursos ou julgado o recurso, o(a) 

Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio elaborarão o Quadro de Apuração e Parecer Técnico 

Conclusivo, encaminhando os autos para o setor competente para parecer jurídico, 

posterior homologação e adjudicação do objeto pelo Exmo. Prefeito Municipal, sendo 

o resultado divulgado na Imprensa Oficial, conforme preceitua a legislação pertinente. 

 

16.4.1 No caso de não apresentação de recurso a adjudicação do objeto será realizada 

pelo(a) pregoeiro(a). 

 

16.5 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 

publicados no Diário Oficial de Campo Grande - DIOGRANDE; por meio eletrônico, no 

site oficial, no endereço eletrônico (www.campogrande.ms.gov.br), no Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso do Sul – AGIOSUL, por meio eletrônico, no site oficial 

www.imprensaoficial.ms.gov.br. 

http://www.campogrande.ms.gov.br/
http://www.imprensaoficial.ms.gov.br/
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16.6 Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente pela Internet 

http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/ 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/: 

 

16.6.1 Caso prefira o edital físico o custo de reprodução será calculado tendo como 

referência as disposições da Resolução SEGES nº 135/2019, publicada no Diário Oficial 

de Campo Grande nº 5.460, em 11 de janeiro de 2019. 

 

16.7 A AGEREG poderá revogar o presente pregão por interesse público decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o 

disposto na Lei nº 8.666/93. 

 

16.8 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

deste Edital será o da Comarca de Campo Grande- MS, considerado aquele a que está 

vinculado o(a) Pregoeiro(a). 

 

16.9 Em caso de divergência entre as disposições do Edital e àquelas de seus anexos, 

prevalecerão as contidas no Edita. 

 

16.10 Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcrição, os 

ANEXOS: 

I – TERMO DE REFERÊNCIA 

II - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

III – DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

IV – MINUTA DO CONTRATO  

V – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E 

COMPOSIÇÃO 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Campo Grande - MS, 05 de dezembro de 2019. 

 

 

 

                                                          VINÍCIUS LEITE CAMPOS 

Diretor- Presidente 

 AGEREG 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Obs 1: Estes arquivos estão disponíveis aos interessados pelo site: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/ 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/  

 

 

Obs 2: Quando da apresentação, os documentos deverão conter o logotipo da 

licitante, sem o timbre oficial da AGEREG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

Pregão Eletrônico n. 001/2019 

Processo n. 34.246/2019-31 

Objeto: 

Empresa ......, inscrita no CNPJ de nº. ......, por intermédio de seu responsável pela 

escrituração fiscal o (a) Sr.(a) ......, portador (a) da Carteira de Registro Profissional sob 

o nº. ....... - CRC/ ....., e do CPF/MF de nº. ....., DECLARA, para fins do disposto no 

subitem 8.2.1. Inciso I alínea “a” do Edital, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2019, sob 

as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, é considerada: 

 

(     ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar de nº. 123/2006; 

(     ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar de 

nº.123/2006. 

(   ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 18-A, § 1º da Lei 

Complementar de nº 123/2006. 

 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

(Cidade) _____ – (UF) _______ / Data: ____ / _____ / _____ 

 

(ASSINATURA) 

CONTADOR OU TÉCNICO RESPONSÁVEL 

Nº. DO CRC/....... . 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição 

jurídica da empresa licitante. 
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OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2019 

 

 

Eu,____________________, inscrito no CPF n. _____________, representante legal 

da empresa  _____________________, DECLARO para os devidos fins de direito, sob 

as penas da lei, que as informações prestadas e os documentos apresentados para 

fins de participação, classificação e habilitação no pregão eletrônico n. _______, 

processo n. _______, são verdadeiros e autênticos. 

Por fim, fico ciente através deste documento que a falsidade dessa declaração 

configura crime previsto no Código Penal Brasileiro e passível de apuração na forma 

da lei, além da ciência de responsabilidade sob todos os efeitos e danos causados 

pelas minhas declarações. 

 

 

Por ser verdade, dou fé. 

 

__________, _____ de ________________ de ______ 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal ou do procurador por ele constituído 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente 

e carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 

 

Contrato n. ___/201__ que entre si 

celebram o...................., por meio da 

...................... e a empresa 

..................... 

I - O AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS –AGEREG, com 

sede na Rua Eduardo Santos Pereira, n. 3.297 – Campo Grande/MS, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n. 04.236.172/0001-10, através da xxxxx, localizado na Rua XXXXXXX, 

nº XXXX, Bairro XXXXXX, em Campo Grande/MS, doravante denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. XXXXXXX, 

brasileiro, XXXXX, XXXXX, portador do documento de identidade n. XXXXXX SSP/MS e 

do CPF XXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, por delegação de 

competência, através do Decreto Municipal nº 9.337/2005 e a XXXXXXXXXXXXX, 

inscrita no CNPJ/MF sob n. XXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXX N., CXXX, CEP: 

XXXXXXX, XXXXXXXXX doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada 

por XXXXXXXXXXX, residente e domiciliada na XXXXXXXXXXX, XXXXX, CEP: XXXX, XXXX, 

ajustam o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas. 

 

II - DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente contrato tem fundamento legal na Lei nº 

10.520/2002, Decreto nº 12.936/2016, aplicando-se subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, em conformidade com o Edital de 

Pregão Eletrônico n. 001/2019 e seus anexos, decorrente de procedimento licitatório 

homologado em __/__/2019 pelo Exmo. Diretor Presidente, anexo ao Processo 

Administrativo nº 34.246/2019-31. Os casos omissos que se tornarem controvertidos 

em face das cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os preceitos de 
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direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada em 

serviços de suporte técnico e manutenção de sistema de transmissão de 

armazenamento de dados de estações hidrológicas, em conformidade com as 

especificações constantes no termo de referência, proposta e edital de licitação 

originário desta contratação, cujas disposições fazem parte integrante deste 

instrumento, em sua totalidade, independentemente de transcrição, com o objetivo 

de atender demandas judiciais da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS –AGEREG. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O presente objeto será prestado, conforme dispõe inciso II, do art. 6º, da Lei n. 

8.666/1993 e alterações.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: 

3.1. O valor da presente contratação é de R$______________________. 

 

CLÁUSULA QUARTA– DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas: 

_______________________________________________________________. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

5.1. O presente instrumento contratual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a 

partir de sua assinatura, podendo, a critério da Administração, ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 

57, II, da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

6.1. O pagamento decorrente do fornecimento do objeto desta licitação será efetuado 

mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a 

aprovação dos serviços e dos materiais pelo servidor ou Comissão de Fiscalização 

designada pelo titular da AGEREG, mediante apresentação da nota fiscal devidamente 

atestada pelo setor competente, acompanhada da documentação de regularidade 

fiscal e trabalhista, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o 

art. 73, inciso I e II, alínea “b” (conforme o caso), da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

 
6.2. O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se 

encontra em dia com suas obrigações quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social e ao 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 
6.2.1. Caso a sede da empresa seja o município de Campo Grande, a regularidade fiscal 

com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada com a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos Gerais – CNDG juntamente com a guia DAM paga e devidamente 

assinada pelos responsáveis em conformidade com o Decreto Municipal nº 

12.124/2013. 

 
6.3. O pagamento somente será efetuado após  “atesto”, pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal apresentada pela Contratada. O atesto fica condicionado à verificação da 

conformidade da Nota Fiscal apresentada e o regular cumprimento das obrigações 

assumidas. 

 
6.4. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os custos necessários ao 

atendimento do objeto, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações trabalhistas 

e previdenciárias, taxas, transportes, carga, descarga, garantia, seguros incidentes ou 

que venham a incidir sobre o fornecimento. 

 
6.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar o número do empenho, a quantidade, o 

preço unitário e o total dos produtos expressos em reais. 
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6.5.1. A nota fiscal deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com 

o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas de preços, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros 

CNPJs, exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de contribuições 

(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e 

FGTS) e/ou balanço são centralizados, podendo pertencer à matriz ou a filial. 

 
6.6. Havendo erro na emissão da nota fiscal, esta será devolvida para que a contratada 

tome as medidas necessárias, passando o prazo para pagamento a ser contado da data 

de sua reapresentação. 

 

6.7. A vencedora deve indicar, com a documentação fiscal, o número de sua conta 

bancária através da qual poderá ser efetuado o pagamento das despesas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E ACEITE E RECEBIMENTO. 

 

7.1. A nota de empenho será emitida e/ou o contrato será assinado na será firmado na 

Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Campo Grande/AGEREG, Rua Eduardo 

Santos Pereira, 1725, Centro – Campo Grande MS, e a execução dos serviços deverão 

ser realizados conforme Anexo I – Termo de Referência e Anexo VII – Cronograma 

Físico-Financeiro, nas localidades descritas no Anexo I – Termo de Referência. 

 

7.1.1. O prazo para recebimento da nota de empenho será de 10 (dez) dias, após 

regular convocação da AGEREG, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 64, § 1º 

da Lei nº 8.666/93. 

 

7.2. O prazo de início da execução dos serviços não poderá ser superior a 15 (quinze) 

dias após o recebimento da primeira ordem de execução dos serviços (OIS), a qual será 

emitida após a assinatura do contrato, com a apresentação pela contratada da 
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Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT, devidamente recolhida junto ao CREA/MS. 

 

7.3. O recebimento dos serviços se efetivará, em conformidade com os arts. 73 a 76 da 

Lei 8.666/93, nos seguintes termos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação das especificações, mediante 

“Termo de Aceite Provisório”; 

b) definitivamente, após a verificação das especificações, e consequente aceitação 

pela equipe técnica/responsável, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, mediante 

“Termo de Aceite Definitivo”. 

 

7.4. Os serviços a serem executados são: 

a) Fornecimento de servidor de armazenamento de dados em nuvem; 

b) Fornecimento de pacote de dados (internet/m2m); 

c) Monitoramento, tratamento e análise de dados; 

d) Suporte técnico e manutenção de 54 (cinquenta e quatro) estações 

hidrológicas; 

 

7.4.1. A vencedora deverá executar os serviços de acordo com todas as condições e 

especificações estabelecidas no edital de licitação e no TERMO DE REFERÊNCIA – 

ANEXO I, em todos os tópicos nele citados. 

 

7.6. Serão recusados os materiais que não atendam as especificações constantes neste 

edital e/ou que não estejam adequados ao uso.  

 

7.7. Todas as despesas relativas à execução dos serviços ofertados, bem como todos os 

impostos, taxas e demais despesas decorrentes da presente contratação, correrão por 

conta exclusiva da contratada. 
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7.8. Os serviços ofertados devem se fazer acompanhados da nota fiscal/fatura 

discriminativa para efetivação de sua entrega/recebimento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

8.1 CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

a) Prestar o serviço, conforme requisitos estabelecidos na especificação técnica e nos 

demais termos do edital; 

b) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 

e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros, de que tomar 

conhecimento em razão da execução do objeto, devendo orientar seus empregados 

nesse sentido;  

c) Entregar os materiais e documentações e executar os serviços contratados 

tempestivamente, dentro do prazo negociado, atendendo aos requisitos de qualidade 

exigidos;  

d) Ter equipe técnica qualificada para a execução dos serviços, devidamente 

identificada;  

e) Refazer todos os serviços que forem considerados insatisfatórios, sem que caiba 

qualquer acréscimo no custo contratado;  

f) Manter todas as providências necessárias ao fiel fornecimento e à prestação dos 

serviços contratados;  

g) Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que 

ensejaram sua contratação.  

h) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações;  

i) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 

época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 

empregatício com a CONTRATANTE;  

j) Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 

patrimônio do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou 
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prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 

fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  

k) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento de material e da 

prestação dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em 

dependências da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;  

l) Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados 

ou prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de 

ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força 

da lei, ligadas ao cumprimento do contrato;  

m) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados ao fornecimento do material e à prestação dos serviços, originariamente 

ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência. 

 

8.2. CONSTITUEM AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei nº 

8.666/93; 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

c) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega 

dos objetos ofertados; 

d) Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas 

devidamente atestadas, pelo setor competente. 

 

8.3. DA FISCALIZAÇÃO: 

8.3.1. A CONTRATANTE fiscalizará por meio de pessoa designada pelo titular da pasta a 

execução do objeto contratado e verificará o cumprimento das exigências solicitadas, 

no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao requerido. 
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8.3.2. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 

responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento. 

 

8.3.3. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente à 

irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

determinadas neste contrato. 

 

8.3.4. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa 

fiscalização, durante a vigência deste contrato, fornecendo informações, propiciando o 

acesso ao local de execução dos serviços, à documentação pertinente e atendendo às 

observações e exigências apresentadas pela fiscalização. 

 

8.3.5. A CONTRATANTE deverá realizar avaliações que poderão servir de subsídio para 

solicitar à CONTRATADA, dentro dos limites legais, modificações e melhorias no 

atendimento ou na entrega dos objetos, bem como avaliar a qualidade da entrega dos 

objetos, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir 

o presente contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, 

declarações sobre seu desempenho, a fim de servir de prova de capacitação técnica 

em licitações públicas. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE E REVISÃO: 

9.1. Os preços contratuais propostos somente poderão ser reajustados, após a 

periodicidade de no mínimo 12 (doze) meses, de acordo com a legislação em vigor, 

sendo o prazo de reajustamento contado a partir da data de apresentação da 

Proposta, conforme dispõe a Lei n. 10.192, de 14/02/2001 e eventuais alterações, com 

base na variação do índice do IGPM. 

 

9.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual, o presente contrato poderá ser alterado 
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por acordo das partes, com as devidas justificativas, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DE CONTRATO 

10.1. A rescisão do contrato pode se dar pelos motivos e nas formas abaixo:  

a)  por ato unilateral da Contratante, manifestado por escrito, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;  

b)  amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo 

administrativo; 

c)  judicial, nos termos da legislação.  

 

10.2. A rescisão unilateral ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente.   

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS: 

11.1. Em virtude de qualquer irregularidade ou inadimplemento contratual, a 

CONTRATADA se sujeitará às seguintes penalidades cabíveis, sem prejuízo daquelas 

indicadas no Edital de licitação originário desta contratação: 

 

11.1.1 ADVERTÊNCIA por escrito;  

 
11.1.2. MULTA que será aplicada da seguinte forma: 

 

11.1.2.1. Multa Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento), a cada dia, por atraso 

na entrega do objeto, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, até o máximo de 

30 (trinta) dias, a partir do qual poderá a Administração considerar o descumprimento 

da obrigação e consequente rescisão da avença;  

 
11.1.2.2. Caso a Administração não opte pela rescisão da avença, a multa moratória a 

contar do 31º (trigésimo primeiro) dia passa a ser de 1% (um por cento) ao dia, sobre o 

valor da parcela inadimplida, até a efetiva entrega do objeto, limitada a sua incidência 
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ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida. 

 

11.1.2.3. Multa Compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da 

parcela inadimplida quando: 

a) O objeto contratado estiver em desacordo com a especificação constante da 

proposta, e a empresa após ser notificada, negar-se à substituição; 

b) O objeto entregue estiver em desacordo com os requisitos de validade, conforme 

estabelecidos no edital; 

c)   Deixar de entregar no todo ou em parte o objeto contratado, no prazo estipulado. 

  

11.1.2.4. Multa Compensatória de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total 

da proposta ou lance final quando: 

 

a) A empresa recusar o recebimento da nota de empenho ou instrumento 

equivalente, sem justo motivo, após regularmente convocada; 

b) Houver descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao 

prazo de entrega; 

c) Nos casos de rescisão contratual por culpa da contratada.  

 

11.1.3. Rescisão contratual, a critério da Administração, nos termos dos artigos 77 a 

80 da Lei nº 8.666/1993 

 

11.1.3.1. O descumprimento total do contrato ensejará a aplicação de multa moratória 

e/ou compensatória, bem como a consequente rescisão contratual. 

 

11.1.3.2. O descumprimento parcial do contrato ensejará a aplicação de multa 

moratória e/ou compensatória, cabendo à Administração optar pela manutenção ou 

rescisão do contrato. 

 

11.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Campo 
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Grande e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores, por prazo não superior a 

05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.  

 

11.2. As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. 

 

11.3. No caso de prejuízos devidamente comprovados superarem o valor da multa 

compensatória, a Administração poderá exigir judicialmente o valor excedente, nos 

termos do artigo 416, parágrafo único do Código Civil.  

 

11.4. O valor decorrente de eventual aplicação de multa, moratória ou compensatória, 

poderá ser retido dos pagamentos devidos pela Administração. 

 
11.5. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

a) Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

b) A não reincidência da infração; 

c) A atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta 

omissiva ou comissiva; 

d) A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e, 

e) A não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

 
11.6. Para a execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 

qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras 

ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja 

de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 

não relacionada, devendo garantir, ainda que seus propostos e colaboradores ajam da 

mesma forma, conforme Decreto Municipal n. 13.159/2017. 

 
11.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas, assegurar-se-á o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 
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11.8. Poderá não ser aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na 

execução do objeto advier de caso fortuito ou de força maior. 

 
11.9. A aplicação de sanções previstas nesta cláusula não exclui a possibilidade de 

apreciação de outras questões pelo Poder Judiciário, em especial, quanto à esfera cível 

e/ou criminal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

12.1. A vencedora não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 

parcialmente o objeto da presente licitação. 

 

12.1.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 

sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente 

ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, 

em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por 

meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo. 

 

12.1.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e 

autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou 

integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 

possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e 

registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: 

13.1.  Fica eleito o Foro de Campo Grande-MS para dirimir as dúvidas ou questões 

oriundas do presente instrumento. 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente termo em duas 



 

 56 

Processo nº 34.246/2019-31 

Rubrica:_______Fls:______ 

vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

CAMPO GRANDE-MS, ____ DE _________ DE 2019.  

 

 

CONTRATANTE        CONTRATADA  
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ANEXO V 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, BDI, CRONOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO E COMPOSIÇÃO 

 

 

 

 

 

Obs 1: Estes arquivos estão disponíveis aos interessados pelo site: 

http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/ 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/  

 

 

Obs 2: Quando da apresentação, os documentos deverão conter o logotipo da 

licitante, sem o timbre oficial da AGEREG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34.246/2019-31 

 

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - MS, através da Divisão de 

Material e Compras - DMC, torna pública a realização de licitação na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 

Decreto Municipal nº 9.337/2005, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que se 

encontra aberta a licitação acima referida, decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019 

naquilo que couber, do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”, tendo por objeto a 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DAS CINQUENTA E QUATRO (54) 

ESTAÇÕES HIDROLÓGICAS, COMPOSTA POR SENSORES DE INTENSIDADE DE CHUVAS 

E/OU NÍVEIS DE CURSOS D`ÁGUA INSTALADAS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA ÁREA 

URBANA DE CAMPO GRANDE – MS. 

 

Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação relativa ao cadastro junto ao sistema eletrônico provido pela Secretaria 

de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SGE), por meio do 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

DATA DA SESSÃO: 19 de Dezembro de 2019 

HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília/DF) 

UASG 927697 

LOCAL: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

A íntegra do edital poderá ser obtida através do site acima, e no 

http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/  http://www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

 

Campo Grande - MS, 05 de dezembro de 2019. 

 

 

VINÍCIUS LEITE CAMPOS CLAUDINEIA ANDRADE DE MELO 

Diretor Presidente da Agência Municipal 

de Regulação dos Serviços Públicos 

Pregoeira 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/legislacao/leis-e-decretos/lei-complementar-no-123-2006-lei-geral-da-micro-e-pequena-empresa
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/

