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Processo nº 46549/2021-85 

Rubrica:__________Fls:___ 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46549/2021-85 

 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

– EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI.  

 

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

intermédio da Divisão de Material e Compras – DMC e por meio de seu (sua) 

Pregoeiro(a) designado(a) pelo Decreto “PE” n. 17 de 05 de maio de 2021, torna público 

que realizará procedimento licitatório, autorizado no processo n. 46549/2021-85, na 

modalidade PREGÃO ELETRÔNICO-PE, do tipo “MENOR PREÇO UNITÁRIO, mediante 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS E AFINS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 

NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS para atender as necessidades da AGÊNCIA 

MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS –AGEREG, no dia 23/06/2021, 

às 09:30 (horário de Brasília)”,  que será regido pelo Decreto Municipal 12.480 de 11 de 

novembro de 2014, pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, bem como, pelo 

Decreto Municipal nº 14.670 de 15 de março de 2021, pela Lei Municipal nº 3.997/2002, 

pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, 

a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais especificações  

previstas neste edital e seus anexos. 

 

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: 23 DE JUNHO DE 2021 

HORÁRIO: 09h30min (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 a eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS E AFINS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 

NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE-MS,  mediante Sistema de Registro e Preços, para 

atender as necessidades da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS - AGEREG, em conformidade com as especificações constantes na proposta 

de preços, (ANEXO V) e demais anexos, partes integrantes deste ato convocatório. 

1.2. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços 

(ANEXO VI) e nas condições previstas neste Edital.  

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. 

1.3. As quantidades constantes no ANEXO V são estimativas de consumo. Da mesma 

forma, o valor total de referência R$: 47.424,00 (quarenta e sete mil, e quatrocentos e 

vinte e quatro reais), conforme mapa de cotação, também é estimado, não estando a 

Administração Pública obrigada a proceder à contratação, nos termos do art. 13 do 

Decreto Municipal 12.480/2014. 

1.4. Os preços registrados neste procedimento terão validade de 12 (doze) meses, a 

partir da data da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços na imprensa oficial.  

1.5. Somente será classificada a proposta cujo valor não ultrapasse o limite estimado 

pela Administração (ANEXO V).  

2. DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 

adesões são as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços. 

3. DO CREDENCIAMENTO  
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3.1. 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. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 

pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

3.3. 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. 

3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

3.4. 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. 

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 

do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.6. 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. 

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

salvo nos casos de representação para lotes distintos. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

4.1. Somente poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade 

seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme 

disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº3 de 2018.  

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.  

4.1.2. A participação é EXCLUSIVA a microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

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

eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.2.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49; 

4.2.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.2.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte; 

4.2.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.2.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.2.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.2.5. 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 artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.2.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 
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4.2.7. 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; 

4.2.8. 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. 

4.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará 

a licitante às sanções previstas neste Edital. 

4.4. Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 

4.4.1. Empresas que se encontram em processo de dissolução, falência, concurso de 

credores, liquidação. 

4.4.2. Declarada inidônea, nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, pela União, por Estado, 

enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

4.4.3. Os interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.4.4. 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; 

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

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

extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

4.4.6.1. As empresas que, eventualmente, estejam com pedido de recuperação 

judicial deferido, deverão encaminhar juntamente com os documentos de habilitação, 

documento emitido pela instância judicial competente, comprovando que se encontram 

aptas econômica e financeiramente a participar de certames licitatórios, nos termos da 

Lei nº 8.666/93. 

4.4.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, uma vez que o 

objeto desta contratação não envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta 
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complexidade técnica; 

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

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

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

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

4.4.11.  Sociedade cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017; 

4.4.12. Instituição sem fins lucrativos.   

4.5. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e 

apresentação de sua proposta e a Administração não será, em nenhum caso, 

responsável por esses custos, independentemente do resultado do procedimento 

licitatório. 

5. DAS PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA  

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 

envio dessa documentação. 

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

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. 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 nº 123, de 2006. 
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5.5. 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 ou de 

sua desconexão. 

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

anteriormente encaminhada. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 

de negociação e julgamento da proposta.  

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado, somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances.  

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1.  Valor unitário do item; 

6.1.2.  Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência. 

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

6.3. 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. 

6.4. 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 
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quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1º do artigo 57 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

6.5. 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. 

6.6. As propostas eletrônicas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

6.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 

Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

6.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe 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. 

6.9. 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 ou qualquer outro pretexto. 

6.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

7.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
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contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas 

no Termo de Referência. 

7.3.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital. 

7.3.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.3.3. A não desclassificação preliminar da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4.1. 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. 

8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.3. Os licitantes somente poderão oferecer lances inferiores aos últimos por eles 

ofertados e registrados pelo sistema. 

8.4. 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). 

8.4.1. Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior serão descartados 

automaticamente pelo sistema. 
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8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

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

8.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexequível. 

8.8. 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. 

8.8.1. 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. 

8.8.2. 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. 

8.8.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 

anteriores, a sessão pública será encerrada automaticamente. 

8.8.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.9. 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. 

8.10. 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 sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  
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8.12. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação. 

8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos serviços: 

8.12.1.1. prestados por empresas brasileiras; 

8.12.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.12.1.3. 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. 

8.13. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas. 

8.14. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes.  

8.15. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

9. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

9.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

9.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

9.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 

ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

9.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a 
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ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 18 e 19 do 

Decreto n° 12.480/2014. 

10. DAS PROPOSTAS ESCRITAS 

10.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar 

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

e à negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, em até 2 (duas) horas após a solicitação do Pregoeiro, preferencialmente 

em arquivo único, por meio de funcionalidade disponível no sistema. 

10.1.1. A licitante arrematante que não cumprir o estabelecido no item 10.1 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. 

10.2. A licitante arrematante deverá encaminhar a proposta de preço final, 

devidamente preenchida na forma do anexo V, conforme as regras nele dispostas e 

observadas as regras abaixo, assinada pelo representante legal da empresa ou pelo 

procurador por ele constituído, sob pena de desclassificação: 

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, 



       
  

13 
 

Processo nº 46549/2021-85 

Rubrica:__________Fls:___ 

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

sendo lícito pleitear a esse título; 

e) os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/Fax, email, número 

do CNPJ/MF, banco, agência e número da conta-corrente. 

10.2.1. 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. 

10.2.2. A Licitante não poderá indicar serviços e materiais cujas especificações, 

quantitativos e composições e/ou metodologia de execução divirjam daqueles indicados 

no termo de referência. 

10.3. Para julgamento da licitação, atendidas as condições deste Edital, considerar-se-á 

vencedora, a licitante que apresentar o menor preço unitário. 

10.4. Será desclassificada a proposta: 

10.4.1. 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; 

10.4.2. 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; 

10.4.3. Deixar de anexar/enviar, no todo ou em parte, os documentos exigidos por este 

Edital e/ou seus anexos. 

10.5.  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. 
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10.6. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste edital. 

10.7. 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, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

10.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

11.1.1. SICAF. 

11.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br). 

11.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 12.120, de 2009, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

11.1.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

11.1.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

11.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

11.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas. 

11.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

11.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a (s) certidão (ões) válida(s). 

11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 
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11.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não digitais, quando houver dúvida 

em relação à integridade do documento digital. 

11.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

11.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

11.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

11.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

11.7.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

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

11.7.1.2. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou 

11.7.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores;  

11.7.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

11.7.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 
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11.7.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 

11.7.1.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

11.7.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

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

11.7.2.2. 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; 

11.7.2.3. 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); 

11.7.2.4. 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; 

11.7.2.5. 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 ou da Certidão Negativa de Débitos 

Mobiliários);  

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

11.7.2.7. Certificado de Regularidade de Situação CRF, perante o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço / FGTS. 

11.7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

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

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

ressalvado o disposto no item 4.4.6.1. do presente edital. 

11.7.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
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da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

11.7.3.2.1.   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. 

11.7.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.7.4.1. Qualificação técnico-operacional: Comprovação de aptidão para a 

prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o 

objeto desta licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

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

11.7.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

11.7.5.1. Declaração de capacidade de fornecimento anual (ANEXO II) 

11.7.5.2. Declaração de veracidade de todos os documentos apresentados na 

licitação (ANEXO III) 

11.7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO. 

11.7.6.1. 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. 

11.7.6.2. 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. 

11.7.6.3. 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. 

11.7.6.4. 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 
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parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. 

11.7.6.5. A prorrogação do prazo previsto no item anterior poderá ser concedida, a 

critério da administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

11.7.6.6. 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. 

11.7.6.7. 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. 

11.7.6.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no edital e seus anexos. 

12. DO JULGAMENTO 

12.1. Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO, observado 

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

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

12.2. 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. 

12.3. 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. 

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

estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes. 
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12.5. O(A) pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta vencedora com vistas à 

redução do preço. 

12.6. 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. 

12.6.1. Intenção motivada de recorrer é aquela que indica, objetivamente, contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, delineando o fato e o direito 

que a licitante deseja ser revisto pela autoridade superior àquela que proferiu a decisão. 

12.6.2. O Pregoeiro examinará, em juízo de admissibilidade, a intenção de recurso, 

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

12.6.3. 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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.6.5. 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. 

12.7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios 

ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

12.7.1. 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 do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses, art. 44 do Decreto Municipal nº 

14.670/2021. 

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

12.7.3. 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 
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pública, a sessão pública poderá ser reaberta, ocasião em que serão repetidos os atos 

anulados e os que dele dependam. 

12.8. Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade 

competente. 

12.9. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.10. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão 

conhecidos. 

12.11. 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. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. 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, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 
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14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário as sanções contadas a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo 

de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 

pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 

aceito. 

15.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 

licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

15.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 

8.666, de 1993 

16. DA EXECUÇÃO, ACEITE E RECEBIMENTO 

16.1. 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. 

16.1.1. 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. 

16.2. As demais condições estão dispostas na MINUTA DO CONTRATO (ANEXO IV). 
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17. DA CONTRATAÇÃO 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou instrumento equivalente.  

17.2. 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. 

17.3. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços e 

também serão exigidos os seguintes documentos: 

17.4. 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 caso o Município sede seja Campo Grande/MS, a 

comprovação dar-se-á através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Gerais 

– CNDG ou da Certidão Negativa de Débitos Mobiliários); 

17.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços 

no prazo mencionado no subitem 17.2, a  AGEREG, sem prejuízo da aplicação das 

sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro 

licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos 

para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita 

a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

17.6. A contratada deverá entregar na Divisão de Material e Compras - DMC, na sede 

da AGEREG, no horário de expediente, 01 (um) exemplar do jornal, com a (s) referida 

(s)  publicação (s); 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. As condições estão dispostas na MINUTA DO CONTRATO (ANEXO IV). 
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19. DO ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

19.1. 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, na forma do art. 24 do Decreto Municipal nº 14.670/2021.   

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

19.3. 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. 

19.4. 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. 

19.5. 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 13h30min, pelo e-mail: 

dmc@agereg.campogrande.ms.gov.br, ou ainda, por sistema em campo próprio. 

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

9636 (ramais 3520/3521). 

20. DAS PENALIDADES 

20.1. 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: 

20.1.1. ADVERTÊNCIA por escrito; 

20.1.2. MULTA que será aplicada da seguinte forma: 

20.1.2.1. 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 20.1.2.3 deste edital. 

mailto:dmc@agereg.campogrande.ms.gov.br
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20.1.2.2. 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; 

20.1.2.3. 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 art. 7 da Lei nº 10.520/2002; 

20.2. 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. 

20.3. 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. 

20.4. 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. 

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

aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo do cancelamento do 

registro nos termos do art. 18 do Decreto Municipal nº 12.480/2014.  

20.6. 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. 

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

direito ao contraditório e a ampla defesa. 

21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

21.1. 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. 
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21.2. 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. 

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

vigente. 

21.4. 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 adjudicação e homologação do objeto pelo Exmo. Diretor Presidente da 

AGEREG, sendo o resultado divulgado na Imprensa Oficial, conforme preceitua a 

legislação pertinente. 

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

pelo(a) pregoeiro(a). 

21.5. 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 e no site na AGEREG 

(http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/licitacoes/) 

21.6. Cópias do edital e seus anexos poderão ser obtidos gratuitamente pela Internet 

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

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

21.6.1. 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. 

21.7. 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 

http://www.campogrande.ms.gov.br/
http://www.imprensaoficial.ms.gov.br/
http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/licitacoes/
http://www.campogrande.ms.gov.br/agereg/licitacoes/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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8.666/93. 

21.8. 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). 

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

21.11. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

21.12.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.13. Integram o presente edital, independentemente de qualquer transcrição, os 

ANEXOS: 

I- TERMO DE REFERÊNCIA 

II- DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO ANUAL 

III- DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

IV- MINUTA DO CONTRATO 

V- FORMULÁRIO DE PROPOSTA 

VI- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Campo Grande - MS, 08 de junho de 2021. 

 

 

Elaborado por: 

_________________________ 

Fernanda Alves Conciani 

Divisão de Material e Compras 

 

 

 

 

 

De acordo: 

__________________________ 

Odilon de Oliveira Junior 

Diretor- Presidente 

AGEREG 
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ANEXO I                    

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para publicação dos atos licitatórios e afins em jornal de 

grande circulação no município de Campo Grande-MS, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  

1.2  

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO  

Unidade 

de Medida  Quantidade 

Valor Unitário 

Máximo Aceitável 

1 Publicação em jornal de grande circulação cm/col 2496 19,00 

 

1.3 A estimativa indicada no subitem anterior não se converte em compromisso da 

AGEREG para com o futuro contratado, sendo apenas uma previsão. A quantidade de 

publicações poderá, portanto, assumir valores inferiores ou superiores àqueles.  

1.4 Devido a realidade pandêmica vivenciada foram feitos novos planejamentos e 

constatou-se a viabilidade de redução no quantitativo de publicações em cinquenta por 

cento (50%), sendo atualizada para 78 publicações, esta estimativa de quantidade 

reflete a atual realidade.  

2 DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 Adotar-se-á o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para a presente contratação em 

razão da necessidade de veiculações frequentes dos atos pertinentes as licitações e afins 

de interesse da AGEREG e da não possibilidade de determinação precisa do quantitativo 

de matérias a serem publicadas.  

2.2 Caracteriza-se o referido SISTEMA pelo menor preço unitário para cada item, que, 

durante a vigência da Ata de Registro de Preços, deverá ser praticado pela empresa 

vencedora.  
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2.3 Seguindo orientação do TCU: A utilização do Sistema de Registro de Preços é 

adequada em situações em que a demanda é incerta, seja em relação a sua ocorrência, 

seja no que concerne à quantidade de bens a ser demandada (Acórdão 2197/2015). 

3 JUSTIFICATIVA 

3.1 A contratação do serviço de publicação em jornal de grande circulação se justifica 

por mandamento do Decreto Municipal n. 14.670, de 15 de março de 2021, da Lei 

Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal n. 10.520 de julho de 2002 e em 

obediência ao ditame Constitucional no seu Art. 37, que determina observância do 

princípio da publicidade. 

4 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1 Trata-se de serviço comum de caráter continuado sem fornecimento de mão de 

obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na 

modalidade pregão, em sua forma eletrônica.  

4.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a AGEREG e, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize 

pessoalidade e subordinação direta.  

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos de contratação abrangem o 

seguinte: 

5.1.1 O jornal seja impresso; 

5.1.2 Circulação diária em Campo Grande, pelo menos 2ª a 6ª feira; 

5.1.3 Atualização diária (2ª a 6ª feira) dos anúncios constantes na página de 

classificados, possibilitando que a AGEREG tenha suas publicações veiculada168s no dia 

seguinte ao do envio; 

5.2 Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias 

para a prestação do serviço. 



       
  

31 
 

Processo nº 46549/2021-85 

Rubrica:__________Fls:___ 

5.3 O serviço tem caráter contínuo tendo em vista sua essencialidade para assegurar 

as atividades da AGEREG. De modo que a interrupção pode comprometer a prestação 

do serviço. 

6 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 As matérias deverão ser publicadas em jornal de grande circulação na cidade de 

Campo Grande-MS. 

6.2 A contratada deverá prestar atendimento em horário comercial, de 2ª a 6ª feira.  

6.3 A contratada deverá indicar número de telefone fixo local para contato entre a 

contratante e a contratada. Além do telefone, a contratada deverá indicar outra forma 

de contato, como por exemplo: correio eletrônica, sendo de responsabilidade da 

contratada manter em perfeito funcionamento o meio de contato indicado, 

comunicando a contratante qualquer interrupção ou falha, providenciando, 

imediatamente, outra forma de contato similar.  

6.4 O texto para publicação será produzido pela contratante em software de edição 

de texto (Microsoft Word ou compatível).  

6.5 A contratada deverá informar à contratante os parâmetros a serem adotados para 

elaboração do texto da publicação, tais como: tamanhos das colunas de texto, tipo e 

tamanho de fontes, etc.  

6.6 A contratada deverá indicar o endereço eletrônico para o qual serão 

encaminhados os textos para publicação.  

6.7 Na impossibilidade de utilização dos meios de envio indicados no item anterior, 

em razão de eventual problema, caberá à contratada providenciar à contratante outra 

forma de envio, de modo a não comprometer a execução dos serviços objeto desta 

contratação. 

6.8 A contratada deverá confirmar imediatamente o recebimento da matéria e 

informar à Contratante as dimensões da publicação e o custo da mesma, observando o 

valor do cm/col (centímetro/coluna) contratado. 

6.9 As publicações deverão obedecer a legislação vigente.  
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6.10 As publicações serão efetuadas somente nos dias úteis, de segunda-feira à sexta-

feira. 

6.11 A publicação do material remetido deverá ser efetuada na data estabelecida pela 

contratante na solicitação de publicação, que ocorrerá por envio de e-mail, respeitado 

o horário de fechamento da edição do jornal que deverá ser informada pela contratada.  

6.12 Em caso de publicação com erro e/ou omissão, ou fora da data fixada pela 

AGEREG, decorrente de causa atribuível à empresa, esta fica obrigada a providenciar a 

republicação com a devida correção, e, ainda, a arcar com eventuais prejuízos que isso 

acarretar à contratante ou a terceiros interessados. 

6.13 Não será admitida, em hipótese alguma, publicação de matéria em data posterior 

à solicitada pelo contratante, salvo o disposto no subitem anterior.  

6.14 Os serviços serão recebidos na data da publicação, após a verificação da 

conformidade da matéria publicada com a matéria enviada anteriormente à contratada.  

6.15  A contratada deverá entregar até o quinto dia útil de cada mês a nota fiscal/fatura 

à AGEREG referente aos serviços prestados no mês anterior.  

7 EXIGÊNCIAS 

7.1 Documentação Relativa À Regularidade Fiscal e Trabalhista:  

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

7.1.1.2 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; 

7.1.1.3 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); 

7.1.1.4 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; 
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7.1.1.5 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 ou da Certidão Negativa de Débitos 

Mobiliários);  

7.1.1.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em plena validade; 

7.1.1.7 Certificado de Regularidade de Situação CRF, perante o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço / FGTS. 

7.2 Qualificação Econômico-Financeira 

7.2.1 Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, em plena validade. 

7.2.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 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 provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data 

de apresentação da proposta; 

7.2.3   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. 

7.3 Qualificação técnica 

7.3.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado.  

8 DOS PRAZOS  

8.1 O início dos serviços se dará 02 (dois) dias após a assinatura da Ata de Registro de 

Preços mediante demanda da AGEREG; 

8.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, 

contados da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial de Campo Grande.  

9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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9.1 Executar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade 

pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas dentro dos padrões licitados, sob pena 

de responsabilização pelo seu descumprimento; 

9.2 É obrigação da CONTRATADA republicar, sem ônus adicional, as publicações 

realizadas em desacordo com as solicitações; 

9.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado ao município ou à entidade municipal, devendo 

ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 

à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.4 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do objeto licitado; 

9.5 Manter, durante toda execução da Ata de Registro de Preços, as condições de 

habilitação e qualificação exigida na licitação; 

9.6 Responsabilizar-se, civil e administrativamente, sob as penas da Lei, por quaisquer 

danos e/ou prejuízos morais ou pessoais que venha a causar e/ou causados pelos seus 

empregados ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a terceiros, bem como todos os 

impostas, taxas, licenças e registros em órgãos públicos municipais, estaduais ou 

federais que se fizerem necessários.  

9.7 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

9.8 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo. 

9.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
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9.10 Nos dias em que houverem publicações, a contratada deverá entregar na Divisão 

de Material e Compras - DMC, na sede da AGEREG, no horário de expediente, 01 (um) 

exemplar do jornal, com a (s) referida (s)  publicação (s);  

10 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

10.1 Promover a liquidação da despesa; 

10.2 Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela 

CONTRATADA e pertinente ao objeto do presente projeto.  

10.3 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 

corretivas por parte da CONTRATADA.  

11 DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 A fiscalização, o acompanhamento e a orientação relativos à prestação dos 

serviços ficarão a cargo de servidor pertencente à AGEREG, designado para esse fim. 

11.2 A Ata de Registro de Preços formalizada entre a AGEREG e a empresa contratada 

será mantido prioritariamente, por intermédio da Fiscalização.  

11.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Termo de Referência.  

11.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo 

de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, 

conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente 

o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 

requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

11.6 Caberão à fiscalização as seguintes funções: 

11.6.1 Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços pela contratada; 

11.6.2 Receber o exemplar da edição do jornal em que tenha havido publicação 
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11.6.3 Encaminhar cópia da publicação ao setor interessado 

11.6.4 Manter registro das ocorrências relacionada à prestação dos serviços, para 

fins de acompanhamento do desempenho da contratada;  

11.6.5 Comunicar à contratada as falhas detectadas, através de Ordem de Serviço 

(O.S.) numerada e, de preferência, em 2 (duas) vias, uma das quais será visada pela 

empresa, só assim produzindo seus efeitos 

11.6.6 Comunicar à Administração o cometimento de falhas pela contratada, que 

impliquem comprometimento da prestação dos serviços e/ou aplicação de penalidades 

previstas.  

11.6.7 Conferir e atestar a Nota Fiscal/Fatura emitida pela empresa contratada, 

encaminhando-a para pagamento; 

11.6.8 Para conferência do valor a ser pago, o fiscal deverá considerar o tamanho 

da publicação no jornal; 

11.6.9 Outras atribuições pertinentes à contratação ou que lhe forem conferidas 

pela Administração.  

11.7 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12 DO PAGAMENTO 

12.1 A contratada deverá entregar até o quinto dia útil de cada mês a nota fiscal/fatura 

à AGEREG referente aos serviços prestados no mês anterior. 

12.2 O pagamento será efetuado pela Contratante, mediante crédito em conta 

corrente, no prazo de até 30 dias contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

12.3 No ato da entrega da nota fiscal a contratada deverá apresentar as certidões de 

regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista devidamente atestada pelo setor 
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competente, conforme dispões o art. 40, inciso XIV alínea “a”, combinado com o art. 73, 

inciso II, alínea “b”, da Lei 8666/93 e alterações.  

12.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça 

a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-

á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a Contratante.  

13 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 As despesas decorrentes do objeto da presente contratação correrão por conta da 

seguinte dotação: Unidade Orçamentária: 0249F - Agência Municipal de Regulação dos 

Serviços Públicos - AGEREG 

Projeto Atividade: 4.130.42.4038 – Administração da AGEREG 

Elemento de Despesa: 3.3.90.3988 – Serviços de publicidade e propaganda 

13.2 Fonte de Recurso: 102 – Recursos Próprios – Indiretas 

14 SANÇÕES 

14.1 Conforme Lei Federal nº 8.666/93 combinada com o art. 7º da Lei 10.520/2002 

 

 

 

Mara da Silva Correa Lima 

Matrícula: 221473 

 

 

 

 

   Odilon de Oliveira Junior 

Diretor Presidente 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO ANUAL 

  

  

  

  

A __________(nome da empresa)_____________________, inscrita no CNPJ sob o n. 

____________________, com endereço na Rua /Av. _________________________, na 

cidade de __________________, representada pelo(a) 

_______________________________, inscrito no RG n. ________________e no CPF n. 

__________________________, declara para os devidos fins de direito e sob as 

penalidades legais, em cumprimento subitem 11.7.5.1 do Edital, que sua capacidade de 

fornecimento anual para o item n. 1, será de ________ unidades, que será registrado na 

Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico n. 001/2021, autorizado pelo 

Processo n. 46549/2021-85.  

  

Local e data:  

  

  

                                                    _______________,  _____  de _______________ de 2021.  

  

  

  

  

  

______________________________________________________________ 

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

número de identidade e CPF. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2021 

Processo n. 46549/2021-85 

 

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 2021. 

 

 

________________________________________________________________ 

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. ___/2021 que entre si 

celebram o...................., por 

intermédio do (a) ...................... e a 

empresa ..................... 

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

sede na Rua Eduardo Santos Pereira, n. 1.725 – Campo Grande/MS, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n. 04.236.172/0001-10, 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 da Lei 

Municipal 3.530/1998 e a empresa XXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

XXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXX N., CXXX, CEP: XXXXXXX, XXXXXXXXX doravante 

denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu XXXXXXXXXXX, Sr (a) 

xxxxxxxxxx, residente e domiciliada 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 pela Lei 

Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores, e demais normativas aplicáveis à 

espécie, em conformidade com o Edital do Pregão Eletrônico n. 001/2021 e seus anexos, 

regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Municipal nº 3997/2002, Decretos Municipais 

nº 12.480/2014 e 14.670/2021, Lei complementar nº 123/2006, e suas alterações e 

demais normas aplicáveis,  decorrente do procedimento licitatório homologado em 

__/__/2021 pelo Exmo. Diretor Presidente, anexo ao Processo Administrativo nº 

46549/2021-85. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

CONTRATO N. 001/2021 
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1.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para publicação dos 

atos licitatórios e afins em jornal de grande circulação no município de Campo Grande-

MS, em conformidade com as especificações constantes do termo de referência, 

proposta e edital de licitação originário desta contratação, cujas disposições, em sua 

totalidade, fazem parte integrante deste instrumento, independentemente de 

transcrição, com o objetivo de atender demandas da AGÊNCIA MUNICIPAL DE 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS –AGEREG. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. O presente objeto será prestado de acordo com a demanda da contratante, 

formulada através da ordem de fornecimento ou nota de emprenho.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR: 

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

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 

CLÁUSULA QUARTA – DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. Os recursos orçamentários correrão por conta das verbas: 

______________________________________________________________________. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:  

5.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com 

início na data de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., 

podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) 

meses, na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666 de 1993. 

5.2. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

6.1.  O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta minuta, será 
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efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até o 30 (trinta) dias após a 

execução do serviço e a apresentação da respectiva nota fiscal e da documentação fiscal 

e trabalhista, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, 

inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e 

alterações. 

6.2. Juntamente com a documentação descrita no subitem anterior, deverá ser 

juntada as respectivas comprovações de regularidade para com os encargos 

previdenciários, trabalhistas, comerciais e fiscais. 

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. 

6.3. A atestação da Fatura/Nota Fiscal será feita pelo fiscal. Na Fatura/Nota Fiscal 

deverá constar o número da conta-corrente, o nome e número do banco, bem como o 

número da agência de efetivação do pagamento. 

6.4. No preço do serviço prestado deverão estar inclusos todos os custos incidentes 

sobre o serviço, inclusive, tributos e seguros. 

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. 

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 CONTRATANTE fica reservada o direito de não efetivar o pagamento enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe seja imposta, em virtude 

de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de 
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qualquer natureza. 

6.8. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Fatura ou Nota Fiscal, ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento, por parte da CONTRATADA, 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do 

CONTRATANTE. 

6.9. A CONTRATADA deverá entregar até o quinto dia útil de cada mês a nota 

fiscal/fatura à AGEREG referente aos serviços prestados no mês anterior. 

6.10. A CONTRATADA deverá entregar as notas fiscais dos serviços prestados nos 

períodos definidos no plano de execução estipulado neste Termo de Referência, sempre 

acompanhada do relatório demonstrativo dos serviços efetivamente prestados e que 

estão sendo cobrados na fatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO, ACEITE E RECEBIMENTO: 

7.1. 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 no horário de funcionamento da 

AGERE.  

7.2. O serviço a ser executado é: contratação de empresa para publicação de avisos de 

licitação e afins em jornal de grande circulação no município de Campo Grande-MS. 

7.3. 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. 

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

Lei 8.666/93, nos seguintes termos: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
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observado o disposto no art. 69, da Lei 8.666/93. 

7.5. 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. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

8.1. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1.1. Prestar o serviço, conforme requisitos estabelecidos na especificação técnica e nos 

demais termos do edital; 

8.1.2. 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;  

8.1.3. Entregar as documentações e executar os serviços contratados tempestivamente, 

dentro do prazo negociado, atendendo aos requisitos de qualidade exigidos;  

8.1.4. Ter equipe técnica qualificada para a execução dos serviços, devidamente 

identificada;  

8.1.5. Refazer todos os serviços que forem considerados insatisfatórios, sem que caiba 

qualquer acréscimo no custo contratado;  

8.1.6. Manter todas as providências necessárias ao fiel fornecimento e à prestação dos 

serviços contratados;  

8.1.7. Manter, durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que 

ensejaram sua contratação.  

8.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações;  

8.1.9. 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;  
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8.1.10. Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao 

patrimônio do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou 

prepostos, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da 

fiscalização ou do acompanhamento realizado pela CONTRATANTE;  

8.1.11. 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 da prestação dos serviços ou em 

conexão com eles, ainda que acontecido em dependências da CONTRATANTE, inclusive 

por danos causados a terceiros;  

8.1.12. 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; 

8.1.13. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, 

relacionados à prestação dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 

conexão ou contingência. 

8.1.14.          A contratada deverá entregar na Divisão de Material e Compras - DMC, na 

sede da AGEREG, no horário de expediente, 01 (um) exemplar do jornal, com a (s) 

referida (s)  publicação (s);  

8.2. CONSTITUEM AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.2.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno 

cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a 

Lei nº 8.666/93; 

8.2.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

8.2.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega 

dos objetos ofertados; 

8.2.4. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas 

devidamente atestadas, pelo setor competente. 
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8.2.5. Exigir da Contratada o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta 

contratação. 

8.3.  DA FISCALIZAÇÃO: 

8.3.1.  A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 

CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

8.3.2. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

8.3.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

8.3.4. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 

responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento. 

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

irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

determinadas neste contrato. 

8.3.6. 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. 

8.3.7. 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. 
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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 IPCA. 

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 

por acordo das partes, com as devidas justificativas, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, conforme previsto no artigo 65, II, 

“d” da Lei Federal nº 8.666/93. 

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 administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente.   

10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.4.  A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77, da Lei nº8.666, de 1993. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E MULTAS: 

11.1. Em virtude de qualquer irregularidade ou inadimplemento contratual, a 
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CONTRATADA se sujeitará às seguintes penalidade 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 

descumprimento do prazo de entrega previsto, 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 

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: 

11.1.2.3.1. O objeto contratado estiver em desacordo com a especificação constante da 

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

11.1.2.3.2. O objeto entregue estiver em desacordo com os requisitos estabelecidos no 

edital; 

11.1.2.3.3. 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 

do preço registrado em favor do detentor ou sobre o valor total da proposta ou lance 

final quando: 

11.1.2.4.1. A empresa recusar o recebimento da nota de empenho, sem justo motivo, 

após regularmente convocada; 

11.1.2.4.2. Houver o descumprimento de qualquer outra cláusula contratual, exceto 

quanto ao prazo de entrega. 
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11.1.2.4.3. 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 

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, poderá a Administração 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: 

11.5.1. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

11.5.2. A não reincidência da infração; 

11.5.3. A atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua 

conduta omissiva ou comissiva; 

11.5.4. A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e, 

11.5.5. A não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

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

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

11.7.  A aplicação de sanções previstas nesta cláusula não exclui a possibilidade de 
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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.  Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 

durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual. 

12.1.1. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

12.1.1.1. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor 

público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

12.1.1.2. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

12.1.1.3. “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou 

mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

12.1.1.4. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 

um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

12.1.1.5. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 

prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do 

direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

12.2. 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 
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de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas 

ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

12.3. 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. 

12.4. 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. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO: 

13.1. Fica o presente contrato, para todos os efeitos de direito, vinculado ao Edital do 

Pregão Eletrônico nº 001/2021, bem como à proposta ofertada da licitante vencedora, 

ora CONTRATADA. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA OMISSÃO: 

14.1. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do 

presente contrato serão resolvidos segundo os preceitos de direito público, aplicando-

se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 

15.1.  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 
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vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

CAMPO GRANDE-MS, ____ DE _________ DE 2021.  

 

 

CONTRATANTE        CONTRATADA  

 

 

 

TESTEMUNHA        TESTEMUNHA    

NOME:______________________                                NOME:______________________ 

CPF:________________________                                 CPF:________________________ 
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ANEXO V 
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ANEXO VI  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.  

PREGÃO ELETRÔNICO N. 001/2021  

PROCESSO N. 46549/2021-85 

N° DA ATA: 

 

A AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede Av. Eduardo Santos Pereira, 1725 inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 04.236.172/0001-10, por intermédio da DIVISÃO DE MATERIAL E COMPRAS, 

neste ato representada pelo Sr. ________________, brasileiro, __________, portador 

da Cédula de Identidade RG n. ............... SSP/.....e CPF n......................., nomeado(a) pela  

Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador 

da matrícula funcional nº ...................................., na qualidade de representante do 

órgão gerenciador  do sistema Registro de Preços, nos termos do art. 1°, parágrafo 

único, do Decreto Municipal n. 12.480, de 11 de novembro de 2014 e os 

COMPROMITENTES FORNECEDORES abaixo qualificados, resolvem firmar o presente  

REGISTRO DE PREÇOS PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS EM JORNAL DE 

GRANDE CIRCULAÇÃO, de acordo com o resultado da licitação publicada no Diário 

Oficial do Município n....., do  dia ......., pág.....,  decorrente da licitação na modalidade 

Pregão Eletrônico n. 001/2021, autorizado pelo Processo n. 46549/2021-85, regida pela 

Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 14.670/2021, 

Decreto Federal nº 7.892/2013 e nº 9.488/2018, no que couberem, Decreto Municipal 

nº 12.480/2014 e suas posteriores alterações, Lei Complementar Municipal nº 

142/2009, Lei Municipal nº 3.997/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e suas 

alterações, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

mediante as condições a seguir estabelecidas: 

 

Empresa ............, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. ............,  

Inscrição Estadual n. ........., com sede na ..........., neste ato representada pelo Sr(a)  



       
  

55 
 

Processo nº 46549/2021-85 

Rubrica:__________Fls:___ 

................................ (nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do RG n. ....... e   

do CPF/MF  n. ........, residente e domiciliado(a),na ............., na cidade de ..................... 

 

(Quando houver) Como ADERENTE ao preço registrado para o Lote 
xxxxx:.............................................................................  

 

Empresa ............, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. ............,  

Inscrição Estadual n. ........., com sede na ..........., neste ato representada pelo Sr(a)  

................................ (nacionalidade, estado civil, profissão), portador(a) do RG n. ........ e  

do CPF/MF  n. ........, residente e domiciliado(a),na ............., na cidade de  

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

 

1.1. Os preços serão registrados conforme tabela abaixo:  

LOTE 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO 

Marca Quanti
dade 

Valor 
Unitário 

(R$) 

1     

2     

3     

 

1.2. A prioridade de aquisição dos materiais será das cotas reservadas, considerando 

o quantitativo previsto para cada órgão ou entidade usuário da ata de registro de preços, 

ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as 

quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 

1.3. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, contados da data de 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, vedada sua prorrogação. 

1.4. As especificações técnicas e condições de fornecimento do objeto, as obrigações 

das partes, as penalidades constantes no Edital Pregão Eletrônico n. xxxx/2021 e seus 

anexos integram, no que couber, a presente Ata de Registro de Preços, independente 

de transcrição. 
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A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais das 
partes. 

 

 

Local e data 

Assinaturas 

 

 

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) 
fornecedor(es) registrado(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 


