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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022 

Processo Administrativo n° 000.326/2022 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e a 

Cultura – FAPEC, por meio do setor de licitações, sediado na Rua 9 de Julho, nº 1.922, Vila Ipiranga, Campo 

Grande - MS, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

Menor Preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro 

de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de 

janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital.  

 
Data da sessão: 08/12/2022 
Horário: 08:30 (horário de Mato Grosso do Sul) 
Local: Portal de Licitações do Banco do Brasil – https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. 
Critério de Julgamento: menor preço por item 
 
 
1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de 

consumo e equipamentos para instalação de sistema para criação de pintados, com o escopo de atender ao 

Contrato nº 043/2021 - Criação sustentável de pintados em tanques elevados com sistema de recirculação de 

água - Modelo IFMS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3.  O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

 
2.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 

no Contrato nº 043/2021 - Criação sustentável de pintados em tanques elevados com sistema de recirculação 

de água - Modelo IFMS, sob as rubricas “Material de Consumo Nacional” (lotes 1 e 3) e “Equipamento e 

Material Permanente” (lotes 2 e 4).  
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3. DO CADASTRAMENTO 

3.1. O cadastramento no portal “Licitações-e” é necessário para a participação dos interessados na 

modalidade licitatória pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. As instruções para o cadastro de fornecedores estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/documentos/CADASTRO1.pdf. 

3.3. O credenciamento junto ao sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal 

e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão. 

3.4. 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. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema 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. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, que estejam cadastrados no sistema “Licitações-e” e com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 

2018. 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as 

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

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

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação 

e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 

liquidação; 
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4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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.  

5.2. 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, sendo 

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. 

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 pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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 e total do item; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro 

ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 

dos bens. 

6.4. 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. 

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

apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 

públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 

consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 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. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 

a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. 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$ 1,00 (um real).  

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração 

da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa 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 no caso 

de lances intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

7.13 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. 

7.14.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

7.15.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

7.19.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20.  Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
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da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

7.22.  A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.23.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que 

se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26.  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 bens produzidos: 

7.26.1.  No país; 

7.26.2.  Por empresas brasileiras;  

7.26.3.  Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.4.  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. 

7.27.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados.  

7.28.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
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7.28.2.  O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

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

apresentados.  

7.29.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 

art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo 

fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração.  

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 

sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no 

chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, especialmente para verificação da 

adequação do objeto, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como 

marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 
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8.5.3. Os documentos encaminhados pelo licitante, nos termos do subitem 8.5.2., serão submetidos à análise 

do(a) Coordenador(a) do Projeto, que apresentará manifestação técnica acerca das características dos bens 

ofertados, a fim de subsidiar a decisão do Pregoeiro.  

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 

em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital.  

 

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. 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: 

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos 

pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
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9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, 

“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 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. 

9.1.2.1. 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. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, 

à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1. 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. 

9.2.2. 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. 

9.2.3. 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), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.3. 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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9.4. 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. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. 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. 

9.7. O licitante cadastrado, ou não, no SICAF, deve anexar junto aos documentos de habilitação e das 

condições de participação, as declarações complementares que consistem nos seguintes documentos: 

9.7.1. de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou 

cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007, caso opte por usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

9.7.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a ausência da 

declaração  impedirá o prosseguimento no certame; 

9.7.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, 

a ausência da declaração 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 ou 

sociedade cooperativa. 

9.7.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

9.7.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores;  

9.7.4. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

9.7.5. 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; 

9.7.6. 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, 

caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 
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9.7.7. que não utiliza de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 

a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo no anexo III; 

9.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas 

em lei e neste Edital. 

9.9. 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: 

9.10. Habilitação jurídica  

9.10.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

9.10.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 

sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.10.3. 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; 

9.10.4. 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; 

9.10.5. 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; 

9.10.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.10.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

9.10.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

9.11. Regularidade fiscal e trabalhista 

9.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

9.11.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
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administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

9.11.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.11.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.11.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.11.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.11.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.11.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 

fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.12. Qualificação Econômico-Financeira 

9.12.1.  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.12.2.  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; 

9.12.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 

financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

9.12.2.2. 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; 

9.12.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social; 

9.12.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria 

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as 

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 
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9.12.3.  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação 

das fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.12.4.  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos 

para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo 

de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.13. Qualificação Técnica   

9.13.1.  Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.14. Com exceção dos atestados de capacidade técnica, os documentos exigidos para fins de habilitação 

deverão ter prazo de validade expresso ou estabelecido em Lei e, em caso de omissão, será considerado o 

prazo de 90 (noventa) dias, a partir da emissão.  

9.15.  O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 

das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.16.  A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, caso atenda a todas 

as demais exigências do edital. 

9.16.1.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.17.  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
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regularidade fiscal e trabalhista, a licitante será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.18.  A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação 

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.19.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá 

a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade. 

9.20.  Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.21.  Nos itens não exclusivos, as microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 

LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.22.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, 

a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1.  Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal; 

10.1.2.  Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 

10.3.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1.  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso 

de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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10.4.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação. 

10.5.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11. DOS RECURSOS 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.  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. 

11.2.1.  Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

11.2.2.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

11.2.3.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar 

as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar 

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

defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital. 

 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1.  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. 
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12.1.2.  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. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1.  A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

12.2.2.  A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

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

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1.  Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

15.1.1.  O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

15.1.2.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 

assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

15.1.3.  O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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15.2.  O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica 

no reconhecimento de que: 

15.2.1.  Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 

disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.2.2.  A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

15.2.3.  A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

15.3.  Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar 

com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho 

de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

15.3.1.  Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não 

estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

15.3.2.  Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

15.4.  Na assinatura do contrato 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. 

15.5.  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, a Administração, 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. 

 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

16.1.  Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

16.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula (art. 5º do 

Decreto n.º 1.054, de 1994):  
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R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para entrega da 

proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

16.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

16.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

16.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

16.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

16.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1.  Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

 

19. DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

19.1.   A contratada se obriga, sob as penas previstas no contrato e na legislação aplicável, a observar e cumprir 

rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira anticorrupção, a 

legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como as normas e exigências constantes das políticas 

internas da contratante.  

19.2. A contratada declara e garante que não está envolvida ou irá se envolver, direta ou indiretamente, 

durante o cumprimento das obrigações previstas neste contrato, em qualquer atividade ou prática que 

constitua uma infração aos termos das leis anticorrupção.  
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19.3. A contratada declara e garante que não se encontra (i) sob investigação em virtude de denúncias de 

suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada ou 

indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) suspeita de práticas de terrorismo e/ou lavagem de 

dinheiro por qualquer entidade governamental; e (iv) sujeita a restrições ou sanções econômicas e de negócios 

por qualquer entidade governamental.  

19.4.  A contratada declara que não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu 

ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a vigência do contrato, não irá ofertar, 

prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer 

objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilicitamente 

a contratante e/ou seus negócios.  

19.5. A contratada declara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder 

recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como empregado ou de 

alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades 

criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção, de lavagem de 

dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo.  

19.6. A contratada se obriga a notificar prontamente, por escrito, à contratante a respeito de qualquer 

suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e ainda de participação em práticas de suborno ou 

corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta cláusula.   

19.7. O não cumprimento pela contratada das leis anticorrupção e/ou do disposto nesta cláusula será 

considerado uma infração grave ao contrato e conferirá à contratante o direito de, agindo de boa-fé, declarar 

rescindido imediatamente o contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a contratada responsável por 

eventuais perdas e danos. 

 

20.     DA PROTEÇÃO DE DADOS 

20.1.  A contratada obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre 

Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em 

especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde 

houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No 

manuseio dos dados a contratada deverá:  

20.1.1. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da contratante e em 

conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por 

qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à contratante, que terá o 

direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.  
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20.1.2. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes 

para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou 

consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.  

20.1.3. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso 

(autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem 

autorização expressa e por escrito da contratante.  

20.1.4. Garantir, por si próprio, a confidencialidade dos dados que tiver acesso em decorrência deste contrato, 

bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, 

com exceção da prestação de serviços à contratante.  

20.2. Os dados pessoais que tiver acesso não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia 

autorização por escrito da contratante, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, 

resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam 

referidas Informações.  

20.2.1. Caso a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade 

pública, deverá informar previamente a contratante para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.  

20.3. A contratada deverá notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:  

20.3.1. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados 

Pessoais pela contratada, seus funcionários, ou terceiros autorizados;  

20.3.2. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da contratada.   

20.4. A contratada será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e 

material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à 

contratante e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pelo contratado de qualquer dos 

itens previstos nesta cláusula quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

 
21.      DO PAGAMENTO 

21.1.   As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
22.       DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

22.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 

22.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

22.1.3. Apresentar documentação falsa; 
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22.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

22.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

22.1.6. Não mantiver a proposta; 

22.1.7. Cometer fraude fiscal; 

22.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para 

registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.  

22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento 

da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

licitante; 

22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a FAPEC pelo prazo de até dois anos; 

22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a FAPEC e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 

cinco anos; 

22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a FAPEC, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

22.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

22.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto 

na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

22.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

22.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 
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23.         DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail compras@fapec.org, ou por petição 

dirigida ou protocolada no endereço Rua 9 de julho nº 1.922 Vila Ipiranga, setor de licitações da Fapec. 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e 

dos anexos. 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes 

e a administração. 

 
24.    DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário do 

Estado de Mato Grosso do Sul.  

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

24.9. 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. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 

o processo, prevalecerá as deste Edital. 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos https://www.licitacoes-

e.com.br/aop/index.jsp, https://fapec.org/editais/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua 

9 de julho nº 1.922, Vila Ipiranga, nos dias úteis, no horário das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 16:30 horas, 

mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados. 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo: 

24.12.1. ANEXO I - Termo de Referência 

24.12.2. ANEXO II – Minuta de contrato.  

24.12.3. ANEXO III - Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal; 

24.12.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta; 

24.12.5. ANEXO V - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação; 

24.12.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte. 

24.12.7. ANEXO VII – Modelo de declaração de ausência de trabalho degradante ou forçado. 

24.12.8. ANEXO VIII – Modelo de declaração de reserva de cargos.  

Campo Grande/MS, 25 de novembro de 2022.  

 

 

___________________________ 
Marta Barros Severino dos Santos 

No Exercício da Presidência da FAPEC 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de materiais de consumo e equipamentos para instalação de sistema para criação 

de pintados, com o escopo de atender ao Contrato nº 043/2021 - Criação sustentável de pintados 

em tanques elevados com sistema de recirculação de água - Modelo IFMS, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  

1.2. Detalhamento dos objetos: 

1.2.1 Lote 1: Pedido de compra nº 19136/2022 - Projeto 206 – Material de Consumo Nacional – 

MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: Rua Salime Tanure, Nº s/n - Zona 

rural, Santa Tereza, Coxim, Mato Grosso do Sul, CEP: 79400-000.  

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

 
 
 
 

1 

Ração para peixes 9 a 11mm - 

Descrição: Ração para peixes 

carnívoros com 36% de proteína 

bruta, tipo extrusada, 

granulometria de 9 a 11 mm; 

embalagem em saco de 25 Kg. 

10 

 
 
 
 

Saco 

 
 
 
 

R$ 171,99 

 
 
 
 

R$ 1.719,90 

 
2 

Tubo barra 50 mm - Descrição: 

Barra de tubo esgoto de 50mm. De 

6 metros. 
2 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 82,37 

 
 

R$ 164,74 

 
3 

Registro com flange - Descrição:  

tipo esgoto, de 50mm de 

diâmetro. 

 
2 

 
Unidade 

 
R$ 72,47 

 
R$ 144,94 

 
4 

Flange de 50mm - Descrição: 

Adaptador Flange de 50mm de 

diâmetro para caixa de água. 

 
2 

 
Unidade 

 
R$ 35,28 

 
R$ 70,56 

 
 
 
 

5 

Fita Isolante - Descrição: Fita 

isolante, cor preta; Composta de 

PVC; Dimensões aproximadas de 

19mm de espessura e 20 metros 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

R$ 15,55 

 
 
 
 

R$ 15,55 
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de extensão; antichamas; 

característica similar ou superior 

ao modelo/marca: 3M.  

 
6 

Cola poliuretano - Descrição: Cola 

de Poliuretano; cor Cinza; tubo de, 

no mínimo, 300ml. 

 
1 

 
Unidade 

 
R$ 34,01 

 
R$ 34,01 

 
7 

Barra de aço tipo vergalhão - 

Descrição: Barra de aço tipo 

vergalhão; diâmetro de 3/8 (10 

mm) e comprimento de 12 metros. 

 
6 

 
Unidade 

 
R$ 89,13 

 
R$ 534,78 

 
 

8 

Eletrodo E6013 E=2,5mm - 

Descrição: Eletrodo modelo E6013 

E=, com diâmetro de 2,5mm. Caixa 

com 5 kg.  

 
 

1 

 
 

Caixa 

 
 

R$ 33,63 

 
 

R$ 33,63 

 
 

9 

Cola PVC - Descrição: Adesivo 

plástico cola cano pvc; frasco 

contendo 175g. 

 
1 

 
Unidade 

 
R$ 26,50 

 
R$ 26,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Kit profissional para análise de água 

piscicultura - Descrição: Kit 

profissional para análise de água 

de piscicultura que contenha, no 

mínimo, as seguintes 

especificações:  

 - 1 Maleta para transporte; 

- 60 testes de pH  

-100 Testes Oxigênio Dissolvido 

(100 testes) 

- 50 testes Amônia total-tóxica (50 

testes) 

- 100 testes de Nitrito (100 testes) 

- 30 testes de dureza em 

carbonatos  (30 testes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 662,63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.325,26 
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- 1 Disco de Secchi 

- 1 Termômetro 

 
 

11 

Tela Sombrite - Descrição: Tela tipo 

sombrite preta, 70%, com 8 

Metros de largura por   10 metros 

de comprimento. 

 
 

3 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 379,30 

 
 

R$ 1.137,90 

TOTAL R$ 5.207,77 
 
1.2.2. Lote 2 - Pedido de compra nº 20620/2022- Projeto 206. – Materiais Permanentes e 

Equipamento Nacional - MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: Rua 

Salime Tanure, Nº s/n - Zona rural, Santa Tereza, Coxim, Mato Grosso do Sul, CEP: 79400-000. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

 
 

1 

Serra circular - Descrição: Serra 

circular tipo esmerilhadeira, 

angular elétrica profissional para 

efetuar cortes e desbastes em 

metais contendo 2 discos de corte. 

1 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

R$ 493,34 

 
 
 

R$ 493,34 

 
 

2 

Soprador de ar - Descrição:  

soprador de ar para piscicultura 

com potência de 180 W, Voltagem 

de 220 V, fluxo de ar de 18 m³/h. 

3 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 1.062,67 

 
 

R$ 3.188,01 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Bomba de água - Descrição: Bomba 

centrífuga, 1 CV, 220V, frequência 

de 60Hz, com diâmetro de sucção 

de 1" e recalque de 1", vazão 

mínima de 6 m3/h, bocais com 

rosca, caracol de ferro fundido, 

rotor fechado de alumínio, selo 

mecânico constituído de aço inox, 

motor elétrico com flange 

incorporada. 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.107,92 

 
 
 
 
 
 
 

R$ 1.107,92 

 Bomba de água ½ CV - Descrição:     
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4 

 1/2 CV - Bomba centrífuga, 1/2 

CV, 220V, frequência de 60Hz, 

Com diâmetro de sucção de 1" e 

recalque de 1", vazão mínima de 4 

m3/h, Bocais com rosca BSP, 

Caracol de ferro fundido, Rotor 

fechado de alumínio, Selo 

mecânico constituído de aço inox, 

Motor elétrico com flange 

incorporada. 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 

R$ 481,62 

 
 
 
 
 

R$ 1.926,48 

TOTAL R$ 6.715,75 
 

1.2.3. Lote 3: Pedido de compra nº 19424/2022 - Projeto 206. – Material de Consumo – MATERIAIS 

PARA SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: BR 262, quilometro 542 entra na placa Agachi, 

no assentamento bandeirantes lote 12, Miranda/MS, Nº lote 12 - Assentamento Bandeirantes, CEP: 

79.380-000. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

 

1 

Barra tubo esgoto - Descrição: 

Diâmetro de 100 mm, tipo PVC.  

De 6 metros 

 

12 

 

Unidade 

 

R$ 96,76 

 

R$ 1.161,12 

 
 
 

2 

Ração para peixes -  Descrição: 

ração para peixes carnívoros com 

40% de proteína bruta, tipo 

extrusada, granulometria de 2 a 

4 mm, embalagem - saco de 25 

Kg. 

 
 
 

10 

 
 
 

Saco 

 
 
 

R$ 156,43 

 
 
 

R$ 1.564,30 

 
3 

Cola poliuretano - Descrição: Cola 

de Poliuretano; cor cinza; tubo 

de, no mínimo, 300ml. Tipo 

usado em calhas.  

 
2 

 
Unidade 

 
R$ 34,01 

 
R$ 68,02 

 
 

Barra tipo Vergalhão - Descrição:  
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4 

Barra de aço, diâmetro de 3/8 

(10 mm) e comprimento de 12 

metros 

 
92 

 
Unidade 

 
R$ 89,13 

 
R$ 8.199,96 

 
 

5 

Cola PVC - Descrição: Adesivo 

plástico cola cano pvc; frasco 

contendo 175g. 

 
 

5 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 26,50 

 
 

R$ 132,50 

 
 

6 

Tela Sombrite – Descrição: Tela 

sombrite, preta, 50%, com 8 

metros de largura por 10 Metros 

de comprimento. 

 
 

9 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 174,00 

 
 

R$ 1.566,00 

 
 
 
 

7 

Tanque lona de geomembrana 

para piscicultura - Descrição: 

Lona de GEOMEMBRANA PEAD 

0,8 MM, somente a lona circular 

de 30 MIL litros de água, com 

FLANGE de Inox de 100mm, 

diâmetro de 5,96 metros. 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

R$ 1.961,50 

 
 
 
 

R$ 23.538,00 

 
 
 
 

8 

Tanque lona de geomembrana 

para piscicultura - Descrição: 

Lona de GEOMEMBRANA PEAD 

0,8 MM, circular de 10 MIL litros 

de água, com FLANGE Inox de 

100MM, diâmetro de 3,26 

metros. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

R$ 1.459,75 

 
 
 
 

R$ 4.379,25 

 
 

9 

Tela Cerca alambrado soldada - 

Descrição: tela cerca soldada, 

malha 5x10cm, Fio 1,90mm, 1 m, 

de altura por 20 de 

comprimento. 

 
 

12 

 
 

Unidade 

 
 
R$ 413,75 

 
 

R$ 4.965,00 

 
 

10 

Caixa de água de 2.000 Litros - 

Descrição: Caixa de água de 

 
 

10 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 1.320,32 

 
 

R$ 13.203,20 
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2.000 litros (polietileno) com 

diâmetro de 1,89 metros. 

 
11 

Barra de tubo - Descrição: Barra 

de tubo para esgoto com 50 mm 

de diâmetro. De 6 metros. 

 
 

20 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 82,37 

 
 

R$ 1.647,40 

 
12 

Registro com flange - Descrição: 

tipo esgoto, de 50mm de 

diâmetro. 

 
36 

 
Unidade 

 
R$ 72,47 

 
R$ 2.608,92 

 
 

13 

Flange PVC - Descrição: 

Adaptador Flange 50mm para 

caixa de água, tipo esgoto. 

 
 

44 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 35,28 

 
 

R$ 1.552,32 

 
 

14 

Redução de 100 para 50 mm - 

Descrição: Redução Excêntrica 

Esgoto 100mm X 50mm soldável. 

 
20 

 
Unidade 

 
R$ 15,55 

 
R$ 311,00 

15 Adaptador rosqueável - 

Descrição: Adaptador Pvc 

Soldável/Rosqueável Curto De 

50mm, tipo esgoto. 2” . 

 
 

20 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 7,71 

 
 

R$ 154,20 

 
 

16 

Cap tampão de 100mm – 

Descrição: Cap Tampão 100mm 

Para Esgoto Pvc. 

 
 

4 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 10,43 

 
 

R$ 41,72 

 
17 

Joelho/cotovelo de 100mm - 

Descrição: Joelho Cotovelo 

Esgoto de 90° PVC. 

 
12 

 
Unidade 

 
R$ 9,81 

 
R$ 117,72 

 
 

18 

Arame liso galvanizado - 

Descrição: Arame Galvanizado 

Nº20 Bwg 20 Fio 0,89mm Liso. 

 
 

4 

 
 

Quilograma 

 
 

R$ 53,27 

 
 

R$ 213,08 

 
 

19 

Boia elétrica - Descrição: Chave 

Boia Elétrica Automática 

Regulador De Nível para bomba 

de água bivolt. 

 
 

6 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 43,34 

 
 

R$ 259,80 



 

Termo de Referência ao Pregão Eletrônico nº 032/2022 
   7/16 

 
 

20 

Abraçadeira de plástico - 

Descrição: Cotovelo Joelho 90° 

Soldável 25mm tipo água. 

 
 

10 

 
 

Pacote 

 
 

R$ 18,79 

 
 

R$ 187,90 

 
 

21 

Adaptador rosqueável 25 mm - 

Descrição: Adaptador Pvc 

Soldável Rosqueável Curto 

25mm tipo água. 

 
 

20 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 2,38 

 
 

R$ 47,60 

 
 

22 

Joelho/cotovelo de 25 mm tipo 

água - Descrição: Cotovelo Joelho 

90° Soldável 25mm tipo água. 

 
 

120 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 1,76 

 
 

R$ 211,20 

 
23 

Conexão união 25 mm - 

Descrição: União Soldável 25mm 

tipo água. 

 
40 

 
Unidade 

 
R$ 10,12 

 
R$ 404,80 

 
24 

Registro 25 mm água - Descrição: 

Registro De Esfera Soldável Pvc 

25mm tipo água. 

 
40 

 
Unidade 

 
R$ 10,97 

 
R$ 438,80 

 
25 

Tê água 25 mm - Descrição: Tê 

Soldável tipo água 25 mm. 

 
20 

 
Unidade 

 
R$ 2,97 

 
R$ 59,40 

 
26 

Flange de 25 mm - Descrição: 

Flange de 25 mm tipo água. 

 
6 

 
Unidade 

 
R$ 16,21 

 
R$ 97,26 

 
27 

Barra tubo esgoto 25 mm - 

Descrição: Barra de tubo de 

25mm. De 12 metros. 

 
24 

 
Unidade 

 
R$ 25,73 

 
R$ 617,52 

 
 
 
 

28 

Alevinos de peixe pintado - 

Descrição: Alevinos de peixe 

pintado com peso médio maior 

que 10 gramas e comprimento 

médio maior que 10 

centímetros. 

 
 
 
 

3000 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

R$ 4,80 

 
 
 
 

R$ 14.400,00 

 
 
 

29 

Ração extrusada para peixes - 

Descrição: Ração para peixes 

carnívoros com 36% de proteína 

 
 
 

10 

 
 
 

Saco 

 
 
 

R$ 154,11 

 
 
 

R$ 1.541,10 
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bruta, tipo extrusada, 

granulometria de 4 a 6 mm, 

embalagem saco de 25 Kg. 

 
 

30 

Chuveiro -  Descrição: Chuveiro 

ducha fria de plástico, cor 

Branca, com Crivo Removível 8" e 

braço de 30cm. 

 
 

24 

 
 

Unidade 

 
 

R$ 31,44 

 
 

R$ 754,56 

 
31 

Tijolos 8 furos - Descrição: Tijolos 

De Cerâmica Vermelha com 8 

furos. 

 
200 

 
Unidade 

 
R$ 1,51 

 
R$ 302,00 

 
32 

Pedrisco metro cúbico - 

Descrição: Pedrisco. 

 
24 

Metro 

Cúbico 

 
R$ 187,14 

 
R$ 4.491,36 

 
 
 

33 

Rede de pesca para piscicultura - 

Descrição: Rede de despesca de 

alevinos para piscicultura 

piscicultura, altura de 2 metros e 

comprimento de 10 metros, 

Malha 12mm, Material tipo 

Multifilamento, sem funil, 

tralhada com boia e chumbada. 

 
 
 

2 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

R$ 483,10 

 
 
 

R$ 966,20 

 
 
 

34 

Puça de pesca - Descrição: 

Puça/Passaguá de piscicultura, 

Pesca, Cabo em Alumínio, Cabo 

de 75cm em Tela Fina, 50cm de 

boca, malha de 30mm. 

 
 
 

2 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

R$ 58,63 

 
 
 

R$ 117,26 

 
 
 

35 

Lona plástica dupla face - 

Descrição: Lona plástica dupla 

face preta/branca, com 8 metros 

de largura por 10 metros de 

comprimento, tipo silagem, de 

200 micras. 

 
 
 

12 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

R$ 104,10 

 
 
 

R$ 1.249,20 

TOTAL: R$ 91.569,67 
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1.2.3. Lote 4: Pedido de compra nº 20624/2022 - Projeto 206. – Materiais Permanentes e 

Equipamento Nacional – MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: BR 262, 

quilometro 542 entra na placa Agachi, no assentamento bandeirantes lote 12, Miranda/MS, Nº lote 

12 - Assentamento Bandeirantes, CEP: 79.380-000. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

 
 
 

1 

Gerador de energia elétrica - 

Descrição: Gerador portátil de 

energia, Potência de 3500W, 

monofásico, bivolt 110V/220V, 

autonomia de 12 horas, gasolina. 

 
 
 

2 

 
 
 

Unidade 

 
 
 

R$ 2.651,04 

 
 
 

R$ 5.302,08 

TOTAL: R$ 5.302,08 
2. OBJETIVO E META A SER ALCANÇADA 

2.1. Possibilitar a aquisição de materiais de consumo e de equipamentos para instalação de 

sistema para criação de pintados, visando a execução da Etapa 3 “Aquisição dos equipamentos e 

materiais”do plano de trabalho relativo ao Contrato nº 043/2021 - Criação sustentável de pintados 

em tanques elevados com sistema de recirculação de água - Modelo IFMS, garantindo todas as 

condições de qualidade e eficiência para a continuidade das atividades do referido contrato, 

buscando a maior economicidade possível. 

2.2. O projeto acima mencionado tem como escopo o desenvolvimento de um modelo de criação 

de peixes pintado de baixo custo e fácil acesso, em tanque de geomembrana elevado com sistema 

de recirculação de água, capaz de viabilizar o crescimento sustentável da produção e 

comercialização de alimentos pelos pequenos e médios produtores, através de suporte 

financeiro, informacional, técnico e institucional, trazendo benefícios tanto para a economia 

regional bem como para os produtores e para o meio ambiente, na medida em que a produção 

feita por pequenas e médias propriedades rurais é mais sustentável do que as produções em 

larga escala.  

 
3. JUSTIFICATIVA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura tem como objeto proporcionar apoio 

aos seus conveniados nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem como desenvolvimento 

institucional, científico e tecnológico. Desta forma, para atender às necessidades dos referidos 

projetos, em especial do Projeto de Criação sustentável de pintados em tanques elevados com 
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sistema de recirculação de água - Modelo IFMS, a FAPEC necessita realizar a aquisição de 

materiais e equipamentos destinados à instalação de sistema para criação de pintados. 

3.2. Importante destacar que os materiais descritos neste termo de referência são 

imprescindíveis para viabilizar a realização do Projeto, considerando que todos envolvem os 

procedimentos de construção do tanque e o posterior manejo de um tipo de produção de 

alimentos eficiente e sustentável, como objetiva o plano de trabalho.   

3.3. Outrossim, os materiais objeto da presente aquisição se caracterizam como de natureza 

comum, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, tendo 

em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e facilmente comparáveis 

entre si, de modo a permitir a decisão de aquisição com base no menor preço, por meio de 

especificações usuais praticadas no mercado. Sendo assim, o critério de julgamento será o de 

menor por item, sendo necessário registrar que a natureza dos materiais, objeto da presente 

contratação, requer a opção do critério de julgamento acima citado, em razão do fator de 

economicidade gerado para esta Fundação, considerando-se que, desta forma, indubitavelmente 

ocorrerá uma eficiente aquisição.  

 

4. DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 

4.1. Os itens dos LOTES 1 E 2 devem ser entregues no seguinte endereço: 

Rua Salime Tanure, Nº s/n - Zona rural, Santa Tereza, Coxim, Mato Grosso do Sul, CEP: 79400-000 

Telefone para contato (67)   99600 - 3067 Professor Odair Diemer. 

 

4.1.2. Os itens dos LOTES 3 E 4 devem ser entregues no seguinte endereço: 

BR 262, quilometro 542 entra na placa Agachi, no assentamento bandeirantes lote 12 Miranda/MS, 

Nº lote 12 - Assentamento Bandeirantes, CEP: 79.380-000. 

Telefone para contato (67) 99655 - 2064 Joeldo. 

 

4.2. No período de Segunda à Sexta-feira das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00. 

 

5. DO PRAZO DE ENTREGA E DO ACEITE 

5.1. O FORNECEDOR se responsabilizará pela entrega/execução do objeto contratado, incluindo 

o transporte e demais consectários, que deverá ser efetivada em até 30 (trinta) dias após o 

recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) emitida pelo Setor de Compras da FAPEC, 
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justificando, se for o caso, por escrito, as razões que impossibilitaram o cumprimento desta 

obrigação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste termo de referência. 

5.2. Os materiais serão solicitados pela CONTRATANTE, conforme necessidade, via e-mail.    

5.3. Após o recebimento, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação 

acerca do aceite final do material. 

5.4. Em caso de recusa do(s) materiais pela FAPEC, o FORNECEDOR deverá efetivar sua 

substituição no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da comunicação da recusa, 

ficando todos os custos decorrentes da substituição às suas expensas. 

5.5. Em caso de substituição do(s) materiais a CONTRATANTE terá novo prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para manifestação acerca do aceite final do novo material entregue. 

5.6. O FORNECEDOR deverá executar, fielmente, as entregas, de acordo com as Ordens de 

Fornecimento expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da 

fiscalização.   

 

6. DA GARANTIA DOS MATERIAIS 

6.1. Observadas suas naturezas, os materiais deverão ter o prazo de garantia de, no mínimo, 90 

(noventa) dias para os materiais de consumo, e de 12 (doze) meses para os equipamentos, 

contados a partir da data da entrega.  

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

7.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

7.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

7.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

7.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

7.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão os valores unitários e totais descritos no item 

1.2 deste Termo de Referência.  

7.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por item.  

7.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.    

8.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.    

8.3. Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições ou falhas do 

objeto contratado, fixando prazo para a sua correção.    

8.4. Colocar à disposição da Contratada local para guarda dos materiais, bem como guarda dos 

uniformes e outros pertences dos empregados, se for o caso.    

8.5. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus materiais 

dentro das normas estabelecidas.    

8.6. Não permitir execução de tarefas em desacordo com as normas preestabelecidas.    

    

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Promover o fornecimento dos materiais dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, 

observados, especialmente, os endereços, dias e horários fixados neste Termo de Referência.   

9.2. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa.    

9.3. Arcar com todas as despesas (como frete e montagem, se for o caso), diretas e indiretas, 

inclusive, taxas e tributos (DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS, TVF, DIFAL etc.), entre outras, 

decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE.  

9.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

CONTRATANTE.   

9.5. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e 

às normas disciplinares da CONTRATANTE, como também fornecer uniformes e equipamentos de 

proteção individual – EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de 

segurança em vigor.   

9.6. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente referente ao 

fornecimento dos materiais e prestar os esclarecimentos cabíveis.  

9.7. Manter-se durante todo o contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo de referência.    

 

10. NORMAS TÉCNICAS 
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10.1. Os materiais entregues deverão obedecer a todas as normas atinentes ao objeto, existentes 

ou que venham a ser editadas, mais especificamente às seguintes normas:    

10.1.1. Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.    

10.1.2. Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações.    

10.1.3. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 

transporte e armazenagem dos produtos e materiais.    

10.1.4. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas ABNT ou INMETRO.    

10.1.5. Às legislações específicas quanto a acondicionamento, transporte, etc.  

10.1.6. Às normas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

– IBAMA e do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IBAMA.  

    

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por intermédio de Ordem Bancária, emitida no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contado do aceite definitivo do objeto, compreendido nesse período 

a fase de ateste da Nota Fiscal/fatura. 

11.1.1. Para execução dos pagamentos de que tratam o item acima, a CONTRATADA deverá fazer 

constar como beneficiário/cliente da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida sem rasuras, a 

Fundação de Apoio à pesquisa, ao Ensino e à Cultura, CNPJ n. 15.513.690/0001-50. 

11.1.2. A emissão da ordem bancária será efetivada após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, 

aceita e atestada pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da CONTRATADA. 

11.1.3. As certidões relativas à regularidade da CONTRATADA deverão ser anexadas ao processo 

de pagamento.  

11.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

aquela será devolvida pelo Fiscal à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que está 

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

regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 

para a CONTRATANTE. 

11.1.5. Constatada a situação de irregularidade em quaisquer das certidões da CONTRATADA, esta 

será notificada, por escrito, sem prejuízo do pagamento pelo objeto já executado, para, num prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena 

de anulação da contratação. 

11.1.5.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem 

anterior poderá ser prorrogado uma vez e por igual período, a critério da CONTRATANTE.    
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11.1.5.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

e trabalhista quanto à inadimplência do fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 

para garantir o recebimento de seus créditos.   

11.1.5.3. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à 

anulação da contratação, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada 

à CONTRATADA a ampla defesa.   

11.1.5.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela anulação da contratação, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.   

11.2. A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da 

CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, 

inadimplências contratuais e/ou outras responsabilidades desta última.  

11.3. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor 

devido será atualizado financeiramente, desde a data a que este se referia até a data do efetivo 

pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

  

12. DA ESTIMATIVA DE PREÇO  

12.1.  Conforme ampla pesquisa de mercado, anexa aos autos do processo administrativo, o valor 

total estimado para esta contratação é de R$ 108.795,27 (cento e oito mil setecentos e noventa e 

cinco reais e vinte e sete centavos).  

 

13. RECURSOS FINANCEIROS 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Contrato nº 043/2021 - Criação sustentável de pintados em tanques elevados com 

sistema de recirculação de água - Modelo IFMS, sob as rubricas “Material de Consumo Nacional” 

(lotes 1 e 3) e “Equipamento e Material Permanente” (lotes 2 e 4).  

 

14. DO CONTRATO 

14.1. O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, a contar da assinatura.   

 

15. FISCALIZAÇÃO 
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15.1. A fiscalização do objeto contratado será exercida por um representante da FAPEC, 

devidamente nomeado, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem na prestação dos 

materiais, de tudo dando ciência à CONTRATADA, como também sustar, recusar, mandar 

entregar ou devolver quaisquer materiais que não estejam de acordo com as normas, 

especificações e técnicas usuais.   

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou materiais de qualidade inferior. A ocorrência de fatos 

dessa espécie não implicará em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e 

prepostos. 

15.3. Quaisquer exigências da fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela 

CONTRATADA.    

15.4. A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das 

responsabilidades previstas no Contrato.    

    

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    

16.1. Garantida a prévia defesa, poderão ser aplicadas à contratada as seguintes penalidades, 

sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:    

16.1.1. Advertência.    

16.1.2. Multa, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial, 

nas seguintes hipóteses:    

16.1.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento 

das obrigações pactuadas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado.    

16.1.2.2.  10% (dez por cento) sobre o valor total contratado no caso de inexecução total e 5% 

(cinco por cento) sobre o mesmo valor, no caso de inexecução parcial do objeto.    

16.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a FAPEC, pelo prazo de até dois 

anos.    

16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a FAPEC, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade.  

16.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a FAPEC, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da 

licitante que não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 



 

Termo de Referência ao Pregão Eletrônico nº 032/2022 
   16/16 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.    

16.1.6. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado 

dos pagamentos eventualmente devidos pelo órgão contratante à adjudicatária, acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.    

16.1.7. As sanções previstas nos subitens “16.1.1”, “16.1.3”, “16.1.4” e “16.1.5” do subitem 16.1. 

poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “16.1.2”.    

16.1.8. As penalidades previstas neste item obedecerão ao procedimento administrativo previsto 

na Lei 8.666/1993, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/1999.    

16.1.9. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nos subitens “16.1.1”, 

“16.1.2” e “16.1.3” do item 16.1. poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da intimação do ato.    

16.1.10. No caso das penalidades previstas no item 16.1., subitens “16.1.5” e “16.1.4”, caberá 

pedido de reconsideração à Diretora-Presidente da FAPEC, no prazo de 10 (dez) dias úteis a 

contar da intimação do ato, e nos demais órgãos conforme os respectivos regimentos.    

    

17. DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

17.1. A execução do objeto contratado deverá considerar características ou componentes 

sustentáveis sempre que possível, além de pautar-se sempre no uso racional de recursos e 

equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício, bem como a geração excessiva de 

resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela Contratante. 

 
18. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO 

18.1. Com o fito de ampliação da competitividade, bem como da viabilização de atingimento de 

economia de escala, com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, a Lei de Licitações 

e Contratos estabeleceu em seu artigo 23, §1º [12], a obrigatoriedade da Administração Pública 

em promover o parcelamento do objeto, quando houver viabilidade técnica e econômica para 

tanto.  

18.2. Como leciona Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários a Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, 13ª edição, o objetivo maior da obrigatoriedade do parcelamento do objeto é a 

ampliação das vantagens econômicas para a Administração, na medida em que se reduzem as 

despesas administrativas.  
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18.3. No entendimento do ilustre autor “a possibilidade de participação de maior número de 

interessados não é objetivo imediato e primordial, mas via instrumento de se obter melhores 

ofertas (em virtude do aumento da competitividade). Logo, a Administração não pode justificar 

um fracionamento que acarretar elevação de custos através do argumento de benefício a um 

número maior de particulares”.  

18.4. Isso significa em poucas palavras que, não obstante a legislação tenha adotado como regra 

o parcelamento do objeto, este somente se justifica e encontra fundamento quando houver 

viabilidade técnica e, principalmente, ganho econômico para a Administração Pública. Nesse 

sentido a Decisão 348/1999, Plenário do TCU: “Na forma do art. 23, § 1º da Lei 8.666/93, deve a 

Administração buscar o parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar os recursos do 

mercado e, sobretudo, ampliar a competitividade do certame. Todavia, essa orientação exige que 

o parcelamento somente seja efetuado quando não resultar em perda de economia de escala. 

Não se pode esquecer, e nisso andou bem o legislador, que a licitação é procedimento 

administrativo que visa, entre outros aspectos, a que a Administração contrate de forma mais 

vantajosa possível. Logo, não seria razoável, além de ser ilegal, que o parcelamento venha 

ocasionar economia de escala e, por via de consequência, maiores custos para a Administração 

Pública. ” 

18.5. Diante dessas considerações, conclui-se pela viabilidade do parcelamento do objeto. 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem documentação e/ou 

elaborarem proposta relativa a presente licitação. 

19.2. É facultado às autoridades que conduzirem a licitação, em qualquer de suas fases, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

19.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da 

licitante, desde que, durante a realização da sessão pública do pregão, seja possível a aferição da 

sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

19.4. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.5. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, 

subsidiariamente, serão aplicados os Princípios Gerais de Direito. 
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Campo Grande/MS, 25 de novembro de 2022. 

 

 

Pedro Paulo Dalbianco Ferreira dos Santos 
Analista de Projetos 
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ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO  

 

TERMO DE CONTRATO Nº ___/2022, QUE CELEBRAM 

ENTRE SI A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO 

E A CULTURA - FAPEC E A EMPRESA 

_________________________.   

 

A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC, entidade sem fins lucrativos, com 

personalidade jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.513.690/0001-50, com sede 

e foro nesta Capital, na Rua 09 de Julho, nº 1922, Vila Ipiranga, neste ato representada pela Sra. Nilde 

Clara de Souza Benites Brun, Diretora-Presidente, portadora do RG nº 000.214.263 e CPF nº 

273.362.551-91, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em 

vista o que consta no Processo nº 000.326/2022 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO 

ELETRÔNICO nº 032/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais 

de consumo e equipamentos para instalação de sistema para criação de pintados, com o escopo de 

atender ao Contrato nº 043/2021 - Criação sustentável de pintados em tanques elevados com sistema de 

recirculação de água - Modelo IFMS,  conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 

Termo de Referência anexo ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 

instrumento contratual, a seguir especificados: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR      

TOTAL  

(R$) 

1      
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TOTAL R$  

 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do PREGÃO ELETRÔNICO nº 

023/2022 e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, bem como à proposta vencedora, 

independentemente de transcrição. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 03 (três) meses, a partir de sua assinatura.  

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO  

3.1. O valor total da 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, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS FINANCEIROS 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Contrato nº 043/2021 - Criação sustentável de pintados em tanques elevados com 

sistema de recirculação de água - Modelo IFMS, sob as rubricas “Material de Consumo Nacional” (lotes 

1 e 3) e “Equipamento e Material Permanente” (lotes 2 e 4).  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes, encontram-se 

definidos no Edital e no Termo de referência.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Edital anexo a este 

Contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
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8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de referência, 

anexo ao Edital.  

 

9. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização pela CONTRATANTE se dará na forma prevista no Termo de referência, anexo ao 

Edital. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de referência, 

anexo ao Edital. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

11.1. A contratada se obriga, sob as penas previstas no contrato e na legislação aplicável, a observar e 

cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, incluindo, mas não se limitando à legislação brasileira 

anticorrupção, a legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro, assim como as normas e exigências 

constantes das políticas internas da contratante.  

11.2. A contratada declara e garante que não está envolvido ou irá se envolver, direta ou indiretamente, 

durante o cumprimento das obrigações previstas neste contrato, em qualquer atividade ou prática que 

constitua uma infração aos termos das leis anticorrupção.  

11.3. A contratada declara e garante que não se encontra (i) sob investigação em virtude de denúncias 

de suborno e/ou corrupção; (ii) no curso de um processo judicial e/ou administrativo ou foi condenada 

ou indiciada sob a acusação de corrupção ou suborno; (iii) suspeita de práticas de terrorismo e/ou 

lavagem de dinheiro por qualquer entidade governamental; e (iv) sujeita a restrições ou sanções 

econômicas e de negócios por qualquer entidade governamental.  

11.4.  A contratada declara que não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, 

deu ou concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor e, durante a vigência do contrato, não 

irá ofertar, prometer, pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes 

ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de 

beneficiar ilicitamente a contratante e/ou seus negócios.  

11.5. A contratada declara que, direta ou indiretamente, não irá receber, transferir, manter, usar ou 

esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como 
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empregado ou de alguma forma manter relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas 

envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis 

anticorrupção, de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e terrorismo.  

11.6. A contratada se obriga a notificar prontamente, por escrito, à contratante a respeito de qualquer 

suspeita ou violação do disposto nas leis anticorrupção, e ainda de participação em práticas de suborno 

ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta cláusula.   

11.7. O não cumprimento pela contratada das leis anticorrupção e/ou do disposto nesta cláusula será 

considerado uma infração grave ao contrato e conferirá à contratante o direito de, agindo de boa-fé, 

declarar rescindido imediatamente o contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, sendo a contratada 

responsável por eventuais perdas e danos. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

12.1. A contratada obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente 

sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a 

matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de 

cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos 

clientes desta. No manuseio dos dados a contratada deverá:  

12.1.1. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da contratante 

e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas 

obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à 

contratante, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.  

12.1.2. Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e 

suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou 

consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não 

autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.  

12.1.3. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso 

(autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem 

autorização expressa e por escrito da contratante.  

12.1.4. Garantir, por si próprio, a confidencialidade dos dados que tiver acesso em decorrência deste 

contrato, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar 

para outros fins, com exceção da prestação de serviços à contratante.  

12.2. Os dados pessoais que tiver acesso não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia 
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autorização por escrito da contratante, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de 

cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra 

forma reflitam referidas Informações.  

12.2.1. Caso a contratada seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma 

autoridade pública, deverá informar previamente à contratante para que esta tome as medidas que 

julgar cabíveis.  

12.3. A contratada deverá notificar a contratante em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:  

12.3.1. Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de 

Dados Pessoais pela contratada, seus funcionários, ou terceiros autorizados;  

12.3.2. Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da 

contratada.   

12.4. A contratada será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral 

e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à 

contratante e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela contratada de qualquer 

dos itens previstos nesta cláusula quanto à proteção e uso dos dados pessoais. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de referência, 

anexo ao Edital.  

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

14.1. É vedado à CONTRATADA: 

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

14.1.2. Interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 
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15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO 

16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

16.1.1. Nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no 

art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de referência anexo do 

Instrumento Convocatório; 

16.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 

direito à prévia e ampla defesa. 

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

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

16.4.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.4.2. Indenizações e multas. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei nº 

8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 

18.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da União, no site da FAPEC e em jornal de grande circulação local, no prazo previsto na Lei nº 

8.666, de 1993. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 

19.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 

Comarca de Campo Grande-MS. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de 

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.  

 

Campo Grande, MS, ______ de _____________ de 2022. 

 

 
___________________________ 
Nilde Clara de Souza Benites Brun 

Diretora Presidente 
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura - FAPEC 

 
 

 

 

___________________________ 
Nome  

Responsável legal da CONTRATADA 
Empresa 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: _________________________________________ 

CPF: ___________________________________________ 

 

Nome: _________________________________________ 

CPF: ___________________________________________ 

 

 



 

1  

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

Pregão Eletrônico nº. 032/2022 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara, para os devidos 

fins, que não possui, nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854/99, que 

altera a Lei nº 8.666/93.  

  

 

Local e data. 

  

____________________________ 

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

Idt.: 

CPF: 

 

 

 

  

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

o número do CNPJ.  

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

Pregão Eletrônico nº 032/2022 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído 

de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 

(completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial 

o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 023/2022, foi elaborada de maneira 

independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 

da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Pregão Eletrônico nº 023/2022, 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 

de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Local e data. 

 

___________________________________________________ 

representante legal do licitante 



ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

Pregão Eletrônico nº 032/2022 

 

Declaro, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fatos que impeçam a empresa 

de participar de licitações públicas, e comprometo-me a informar, a qualquer tempo, sob as 

penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma 

determinada no § 2º, do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93 

 

Local e data. 

 

 

 

 

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



 

ANEXO VI 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A Empresa   , inscrita no CNPJ/MF n°  , por intermédio de   seu   representante   legal   

o(a) Sr.(a)                   , portador (a) da Carteira de Identidade n°  , expedida  pela  SSP/            

e de CPF n°                                    , DECLARA, para fins do disposto no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 

023/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente 

data, é considerada: 

(   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006; 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n°. 123/12006. 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei 

Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

Local e data. 

 

 

 

(Representante Legal empresa) 

 

 

Contador/Técnico e nº. CRC 

 

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

licitante. 
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ANEXO VII 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO 

 

 

Pregão Eletrônico nº. 032/2022 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara, para os devidos 

fins, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição 

Federal. 

  

 

Local e data. 

  

________________________________ 

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

Idt.: 

CPF: 

 

 

 

  

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

o número do CNPJ.  
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS 

 

 

Pregão Eletrônico nº. 032/2022 

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) declara, para os devidos 

fins, 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, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993. 

  

 

Local e data. 

  

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

Idt.: 

CPF: 

 

 

 

  

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

o número do CNPJ. 


