SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL
LICITAÇÃO N* 021/2012-2014
MODALIDADE CONVITE
1. DA CONVOCAÇÃO
1.1. O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, com sede à Rua Espírito
Santo, n9. 205, esquina com Avenida Afonso Pena, Centro, na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso
do Sul, através da Comissão Especial de Licitação do CAU/MS, criada através da Deliberação Plenária n9
002/2012-2014, de 06 de janeiro de 2012, conforme previsão do artigo 16, inciso II, do Regimento Interno do
CAU/MS, aprovado pela Decisão Plenária n9 001/2012-2014, de 15 DE DEZEMBRO DE 2011, e em consonância
com o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e a Lei 8.666/93 e ulteriores alterações, ainda, pelo que
consta neste Edital e seus anexos, torna público que promoverá LICITAÇÃO sob a modalidade de CONVITE,
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a aquisição de 02(dois) veículos zero quilómetro, 1.6., flex, ,com
itens de segurança e acessórios conforme especificação técnica constante do Anexo l, destinados ao setor de
fiscalização do CAU/MS - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul do CAU/MS. Os
documentos para participação, habilitação e propostas serão recebidos pela Comissão Especial de Licitação do
CAU/MS até às 09h00min do dia da entrega dos envelopes no setor de protocolo, conforme o dia, hora e local,
abaixo indicado:
Entrega dos Envelopes e limite para acolhimento das propostas: 16/05/2013 às 09h00min.
Data de Abertura das Propostas: 16/05/2013 às OQhlOmin.
Data do Pregão e horário da Disputa: 16/05/2013 às 09hl5min.
Comissão Especial de Licitação do CAU/MS
Rua Espírito Santo, n. 205, esq. com Av. Afonso Pena, Centro, Campo Grande, MS.
1.2. Maiores informações e esclarecimentos poderão ser solicitados no CAU/MS, através do telefone (67)
3306.7848 e (67) 3306.3252, até à data prevista para a sessão pública de abertura dos envelopes.
2. DOOBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de 02(dois) veículos zero quilómetros, capacidade para
05 lugares, procedência nacional, Motor 1.6 refrigerado a água, Bicombustível {gasolina e álcool), com itens de
segurança e acessórios conforme especificação técnica constante do Anexo l, destinados ao setor de
fiscalização do CAU/MS - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul do CAU/MS.
3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
3.1. Os recursos orçamentados inerentes à execução do objeto correrão por conta de recursos próprios do
CAU/MS, consignados em seu orçamento, na rubrica específica.
3.2. A estimativa de gasto para este contrato é de R$ 62.000,00 {sessenta e dois mil reais).
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste procedimento licitatório as empresas cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto da licitação observada a necessária qualificação.
4.2. É vedada a participação direta ou indíreta na Licitação:
4.2.1. de empresas que tenham em seu quadro, funcionário e/ou dirigente ou membro do CAU/MS;
4.2.2. de empresas que, a qualquer tempo, possuam restrições quanto à capacidade técnica ou operativa,
personalidade jurídica, idoneidade e regularidade fiscal.
4.2.3. de empresas que tenham sofrido restrição do direito de licitar ou contratar com qualquer órgão
público da Administração Pública, direta ou indireta.
4.2.4. de empresas consorciadas.
4.3. Não será permitida a subcontratação.
5. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
5.1. O ato convocatório poderá ser impugnado no todo ou em parte, até 2 (dois) úteis antes da data fixada
para o recebimento das propostas.
5.2. Não sendo impugnado o edital, tem-se por preclusa toda matéria nele constante.
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6. DOS ENVELOPES
6.1. No local e horário estabelecidos neste edital, os íicitantes interessados entregarão o credenciamento,
as propostas de preços e os documentos de habilitação a Comissão Especial de Licitação do CAU/MS, em 3
{três} envelopes fechados de "CREDENCIAMENTO", "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO", contendo
cada um, além do nome, razão social e endereço da firma licitante, a designação de seu conteúdo conforme
adiante especificado:
6.1.1.
ENVELOPE "A"-CREDENCIAMENTO
LICITAÇÃO NS 021/2012-2014 - MODALIDADE CONVITE
OBJETO: aquisição de 02(dois) veículos zero quilómetro, 1.6., flex, destinados ao setor de fiscalização do
CAU/MS - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul,conforme características constantes
do Anexo l deste Edital.
LICITANTE:
ENDEREÇO:
6.1.2.
ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS
6.1.3.
LICITAÇÃO Ne 021/2012-2014 - MODALIDADE CONVITE
OBJETO: a aquisição de 02(dois) veículos zero quilómetro, 1.6., flex, destinados ao setor de fiscalização do
CAU/MS - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, conforme características constantes
do Anexo l deste Edital.
LICITANTE:
ENDEREÇO:
6.1.4.
ENVELOPE "C" - DOCUMENTAÇÃO
LICITAÇÃO NS 021/2012-2014 - MODALIDADE CONVITE
OBJETO: a aquisição de 02(doís) veículos zero quilómetro, 1.6., flex, destinados ao setor de fiscalização do
CAU/MS - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul, conforme características constantes
do Anexo l deste Edital.
LICITANTE:
ENDEREÇO:
6.2. É vedada a inclusão posterior de documentos/informações que deveriam constar originariamente nos
envelopes "A", "B" e "C".
6.3. Não serão aceitos envelopes abertos ou sem a identificação estabelecida acima e serão
desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições desde Edital e que apresentem rasuras ou
falhas que impossibilitem a compreensão, ou, ainda, que não estejam no idioma oficial do Brasil.
6.4. Quaisquer documentos, necessários a participação no presente certame licítatório, apresentados em
língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do
Brasil por tradutor juramentado.
6.5. Os envelopes também poderão ser encaminhados pelo correio, aos cuidados da Comissão Especial de
Licitação do CAU/MS, no endereço citado, desde que cheguem até as 18 horas {horário locai do Mato Grosso
do Sul) do dia útil anterior a data prevista para abertura da licitação.
6.6. Não serão aceitos pela Comissão Especial de Licitação do CAU/MS quaisquer documentos que sejam
encaminhados ou apresentados em cópia de fax ou que cheguem após o início do certame Hcitatório.
7. DO ENVELOPE "A" - CREDENCIAMENTO
7.1. As empresas íicitantes deverão apresentar no ENVELOPE "A" - CREDENCIAMENTO, por cópia
autenticada em cartório ou cópia simples, com original para verificação, os documentos abaixo relacionados:
7.1.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;
7.1.2. Documentos pessoais do representante legal da empresa;
7.1.2.1. Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, os participantes poderão credenciar um
representante, se assim desejar, habilitados por INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO ou por
PROCURAÇÃO PARTICULAR, esta com reconhecimento de firma, para fins de representação nesta licitação,
apresentado dentro do ENVELOPE "A" - CREDENCIAMENTO, acompanhado de cópia simples do contrato social
e/ou alterações que evidencie o poder de outorga da procuração.
7.1.2.2. O representante da licitante deverá identificar-se com apresentação de documento de identidade.
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7.2. Ninguém poderá participar da licitação representando mais de uma licitante e nem será admitido mais
de um representante para cada uma delas.
7.3. O não credenciamento do representante não ensejará desclassificação do certame, contudo impedirá
qualquer pessoa presente de se manifestar e responder pela licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento
dos documentos de habilitação e proposta.
7.4. Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos nos itens
antecedentes, a indicação ou substituição do seu representante junto à Comissão Especial de Implantação do
CAU/MS.
7.5. Nos casos em que o representante da empresa no procedimento licitatório seja também o
representante legal da empresa e possua poder de decisão individual descrito no contrato social, exime-se a
apresentação de procuração, sendo necessária cópia simples do contrato social e/ou alterações dentro do
ENVELOPE "A" - CREDENCIAMENTO.
7.5.1. Quando a representação legal citada acima não for individual, todos os representantes deverão
assinar declaração indicando aquele que representará a empresa no certame, com firma reconhecida.
7.6. Excetuando-se a carteira de identidade, todos os documentos de credenciamento ficarão retidos como
parte integrante do processo.
8. DO ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 A proposta deverá ser apresentada no ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇOS, na forma prevista no
Anexo II deste Edital ou em formulário próprio contendo no mínimo as mesmas informações do anexo citado,
atendendo os seguintes requisitos:
8.1.1. Ser apresentada em língua portuguesa, salvo expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou
digitada sem emendas ou rasuras, conter o nome da proponente e a referência a este certame, sugere-se que
seja apresentada em papel timbrado da empresa ou possua o carimbo com CNPJ em todas as páginas.
8.1.2. Ser assinada em sua parte final, e rubricada em todas as folhas por representantes legal da licitante;
9.1.3. Ter indicação de prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data marcada para abertura das propostas, ficando estabelecido que, na omissão ou dúvida deste, prevalecerá
esse prazo;
8.1.4. Apresentar na proposta o preço por algarismo e por extenso, e, em caso de divergência entre eles,
prevalecerá este último;
8.1.5- Não serão aceitas propostas enviadas via fax, e-mail ou qualquer outro meio não especificado no
edital;
8.1.6. Deverá acompanhar a declaração conforme modelo apresentado no Anexo 111 deste edital;
8.1.7. Serão desclassificadas as propostas que desobedecerem às condições do presente edital ou que
apresentarem rasuras e falhas que impossibilitem a sua compreensão;
8.1.8. Não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento das
especificações apresentadas e de dificuldades técnicas não previstas;
8.1.9. Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessários para o atendimento
do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre os objetos
licitados, constantes da proposta;
9. DO ENVELOPE "C" - DOCUMENTAÇÃO

9.1. Para habilitação, os interessados deverão apresentar no ENVELOPE "C" - DOCUMENTAÇÃO, em cópia
autenticada, os seguintes documentos, sob pena, de inabilttação, não sendo aceito cópia de fac-símile:
9.1.1. Habilitação Jurídica
9.1.1.1. Prova de registro comercial, no caso de empresa individual ou do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado e preferencialmente atualizado de acordo com o Novo
Código Civil Brasileiro, Lei na 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em se tratando de sociedades comerciais, cópia
do contrato social ou similar e suas alterações devidamente registradas no órgão competente.
9.1.1.1.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou ser apresentado em
documento consolidado.
9.1.1.1.2. Comprovação da publicação no Diário Oficial dos atos constitutivos para atender ao item
anterior, quando se tratar de sociedade por açÕes.
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9.1.1.1.3. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
9.1.2. Regularidade Fiscal
9.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
9.1.2.2. Prova de inscrição estadual e municipal, quando for o caso;
9.1.2.3. Prova de regularidade fiscal mediante apresentação das certidões negativas (ou positiva com
efeitos de negativa) das fazendas Federal, Estadual e Municipal, na forma de lei, comprovando sua inscrição,
quando aplicável;
9.1.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.1.2.6. Ainda que possuam restrições fiscais ou fazendárias, as empresas deverão apresentar a totalidade
dos requisitos exigidos para fins de comprovação da regularidade fiscal.
9.1.2.6.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicia! corresponderá ao momento imediatamente posterior a habilitação,
prorrogáveis por igual período, a critério do CAU/MS, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
9.1.2.6.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à
instituição convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do instrumento
contratual, ou revogar a licitação.
9.1.3. Qualificação Económica - Financeira
9.1.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9.2. Apresentar todos os documentos exigidos, grampeados ou encadernados, numerando todas as
páginas em ordem crescente e classificando na seguinte ordem: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica,
Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira, conforme disposto no edital.
9.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópia autenticada, exceto para
documentos emitidos via Internet, cuja validade seja verificada pela Comissão quando da análise da
documentação.
9.4. Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, quando for o caso. Os documentos para os
quais o prazo de validade não estiver mencionado explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até
90 (noventa) dias antes da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.
9.5. A não apresentação de qualquer documento solicitado, ou apresentação em desacordo com a forma e
quantidades estipuladas por este Edital, implicará na automática inabilitação do licitante, respeitando o
disposto no item subsequente.
9.6. A Comissão poderá relevar omissões ou irregularidades apresentadas nos documentos de habilitação
ou propostas de preço das licitantes, desde que considere que a inabilitação da mesma caracterize excesso de
formalidade e não cause impacto à segurança da contratação desta licitante, nesta hipótese.
9.7. Os documentos apresentados para habilitação ficarão anexados ao processo, sendo vedado à
possibilidade posterior de retirada ou substituição.
9.8. Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos comprobatórios da regularidade
fiscal, a Comissão, durante a sessão pública, poderá realizar consulta on line aos sites dos órgãos responsáveis
pela emissão dos mesmos.
10. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Na data prevista neste edital, a Comissão Especial de Licitação do CAU/MS fará a abertura do
Envelope "A" - CREDENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO. Após o credenciamento de representantes, se houver,
será feita análise dos documentos de habilitação das empresas licitantes.
10.2. A Comissão Especial de Licitação fará a devolução às empresas inabilitadas do Envelope "B" PROPOSTA DE PREÇOS, de forma inviolável, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação.
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10.3. Após a fase de habilitação, a Comissão Especial de Licitação fará a abertura do Envelope "B" PROPOSTA DE PREÇOS, facultando-se aos representantes das licitantes o seu exame, registrando-se em ata as
anotações solicitadas;
10.3.1. Primeiramente será verificado o atendimento das propostas às condições definidas neste edital,
sendo desclassificadas, pela Comissão, aquelas que não atendam ao instrumento convocatório;
10.3.2. Serão desclassificadas as propostas:
10.3.3. Que não atendam às exigências e características do instrumento convocatório;
10.3.4. Que apresentem preços simbólicos, irrisórios ou excessivos, incompatíveis com os preços de
mercado ou manifestadamente inexequíveis;
10.3.5. O julgamento das propostas será objetivo, realizado em conformidade com o tipo de licitação, com
os critérios estabelecidos neste ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos,
sendo ordenadas as propostas, exclusivamente segundo o critério de MENOR PREÇO;
10.3.6. Nos casos de empate, a escolha se fará, obrigatoriamente, por sorteio realizado imediatamente
após a constatação do empate e caso os participantes renunciem ao prazo recursal, considerando neste caso,
somente propostas de preços com valores iguais;
10.3.6.1. Para classificação, no caso de ocorrer empate de preços, previstos na Lei Complementar n9.
123/600, entre duas ou mais propostas, será assegurado como critério de desempate a preferência de
contratação para microempresa ou empresa de pequeno porte, cujos preços tenham sidos iguais ou em até
10% (dez por cento} superiores aos da proposta mais bem classificada.
10.3.6.2. No caso de haver empate previsto na Lei Complementar 123/600, a microempresa ou empresa
de pequeno porte mais bem classificada, nos casos supra citados, poderá, ao seu critério, apresentar à CPL em
02(dois) dias úteis, proposta de preço por escrito e nos mesmos moldes constantes neste Edital.
10.3.6.3. Não ocorrendo contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com os
critérios supra descritos, serão convencionadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese
do art. 44 da Lei Complementar n5 123, de 14 de desembro de 2006, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito; no caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se enquadrem no art. 44 da Lei Complementar ne 123/2006 será realizado sorteio entre
eles para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor a oferta.
10.3.6.4. Na hipótese de algum participante não desistir do prazo recursal, o julgamento será suspenso
pelo prazo de 48 (quarenta e oito} horas, para apresentação do recurso. Os participantes serão ser préconvocados para que, ao final do prazo, retornem para o julgamento do recurso e prosseguimento do
julgamento das propostas.
10.4. As empresas concorrentes serão classificadas por ordem decrescente, pelo menor preço global
apresentado, sendo considerada vencedora a que apresentar o menor preço e que tenha apresentado a
documentação exigida no item 9.1, após análise da Comissão Especial de Licitação do CAU/MS.
10.4.1. Será aberto apenas o ENVELOPE "C" - DOCUMENTAÇÃO da empresa que apresentar o menor
preço global, para verificar se a documentação apresentada está de acordo com o exigido no item 9.1.
10.4.2. Se a documentação da empresa classificada não estiver de acordo com o item 9.1. será aberto o
ENVELOPE "C" - DOCUMENTAÇÃO da segunda empresa classificada e assim por diante, até a última
classificada;
10.5. Não se considerará como critério de classificação e nem de desempate das propostas, qualquer
oferta de vantagem não prevista neste edital.
10.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão poderá fixar aos licitantes, o prazo de 03 (três} dias úteis para a apresentação de nova documentação
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste item.
10.7. A Comissão Especial de Licitação do CAU/MS poderá solicitar assessoramento ou pareceres técnicos
ou jurídicos a pessoas externas, a fim de possibilitar um melhor julgamento.
10.8. Das decisões da Comissão Especial de Licitação caberão os recursos na forma e prazos previstos na
Lei 8.666/93, excetuando-se o prazo fixado no item 10.2.4.1 deste Edital, ficando indicado que a Autoridade
Superior competente à Comissão Especial de Licitação é a Presidência do CAU/MS.
10.9. Feita a classificação das propostas e não havendo a ocorrência de recursos, a Comissão Especial de
Licitação do CAU/MS encaminhará o processo à Autoridade Superior do CAU/MS, que poderá a seu critério,
adjudicar o objeto ao(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar.
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10.10. Fica estabelecido que o não comparecimento de representante das empresas no ato do
recebimento e julgamento das propostas, implicará, na aceitação do julgamento da proposta vencedora pela
Comissão Especial de Licitação do CAU/MS e demais presentes.
11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

11.1. É facultada à Comissão Especial de Licitação do CAU/MS ou à autoridade superior, em qualquer fase
da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a completar a instrução do processo, caso em
que poderão ser suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da diligência, vedada a inclusão
posterior de documentos que deveriam ter sido apresentados anteriormente;
11.2. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;
11.3. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CAU/MS
não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório;
11.4. Após a primeira fase, não cabe desistência do processo, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação do CAU/MS;
11.5. A Comissão Especial de Licitação do CAU/MS poderá adiar ou suspender os procedimentos
licitatórios, dando conhecimento aos interessados, se assim exigirem as circunstâncias.
11.6. As licitantes são responsáveis em qualquer época pela fidelidade e legitimidade das informações
constantes dos documentos apresentados.
11.7. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos Comissão Especial de Licitação do CAU/MS;
11.8. As licitantes deverão certificar-se, com a necessária antecedência, de todas as condições e fatores
que possam afetar o objeto da licitação, não sendo levada em consideração qualquer argumentação posterior,
proveniente dessas condições, para o que deverão conhecer com antecedência à confecção das propostas as
condições sob as quais deverão ser atendidos os requisitos e as especificações do objeto da presente licitação.
11.9. Na contagem dos prazos estabelecidos nesse documento, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
dia do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste documento em dia de funcionamento do CAU/MS.
12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. Concluído o julgamento das propostas o objeto da licitação será adjudicado e homologado pela
autoridade superior do CAU/MS;
12.2. A empresa vencedora será notificada para assinatura do contrato, após adjudicação e homologação
da autoridade superior do CAU/MS.
12.3. Após o julgamento da licitação a autoridade competente, mediante despacho fundamentado e ate a
assinatura do contrato, poderá em razão de quaisquer fatos ou circunstâncias desabonadoras, supervenientes,
que venham a ser conhecidas, desclassificar os licitantes, que por esse motivo não terão direito de requerer
indenização ou ressarcimento, ficando ainda sujeitos as sanções previstas na Lei 8666/93.
12.4. Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação do CAU/MS.
13. DOS RECURSOS

13.1. Dos resultados da fase de habilitação e do julgamento da licitação caberá recurso por escrito à
Presidência do CAU/MS, por intermédio da Comissão Especial de Licitação do CAU/MS, dentro do prazo,
conforme preceitua a Lei 8666/93.
13.2. Os recursos advindos de atos praticados pela Comissão Especial de Licitação do CAU/MS, quando da
habilitação ou ínabilitação dos licitantes, assim como do julgamento das propostas, terão efeito suspensivo, de
conformidade com o disposto na Lei 8666/93.
13.3. Os recursos serão julgados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data final para sua
interposição, pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência, de acordo com o que dispõe
a Lei 8666/93.
13.4. É defeso a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de recursos
meramente protelatórios, sob pena, de lhe serem aplicadas às sanções previstas na Lei 8666/93.
13.5. Os recursos deverão ser elaborados com a observância dos seguintes requisitos:
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13.5.1. Datilografados ou digitados, sem emendas, entrelinhas ou rasuras e devidamente fundamentados.
13.5.2. Assinados pelo representante legal da licítante.
13.5.3. Entregues diretarnente na sede do CAU/MS, na Rua Espírito Santo, 205, esquina com Av. Afonso
Pena, Centro, CEP 79020-080, Campo Grande/MS.
14. DA CONTRATAÇÃO E DO PAGAMENTO

14.1. A contratação será formalizada através de Contrato, emitido e assinado pela Autoridade Competente
do CAU/MS, vinculada a este edital e seus anexos, sendo de responsabilidade da contratada o atendimento a
todos os seus requisitos.
14.2. A licitante vencedora que for convocada para assinatura do instrumento contratual e não o fizer
dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis perderá o direito à contratação, bem como poderá sofrer a
aplicação de multa e outras penalidades descritas na Lei 8666/93.
14.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo CAU/MS.
14.4. No caso de descumprimento do prazo estabelecido, será facultado ao CAU/MS convidar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar a licitação.
14.5. É de responsabilidade do Contratado as despesas referentes a registros ou outras quaisquer, seja de
que naturezas forem, as quais incidam ou venham a incidir sobre o Contrato.
14.7. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, mediante
apresentação do documento fiscal, discriminado e atestado pela área competente do CONTRATANTE, através
de crédito em conta-corrente da CONTRATADA.

15. DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES

15.1. A recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, a não regularização dos documentos de
Habilitação, ou o inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais e assumidas pela contratada,
ensejará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o instrumento contratual, sem prejuízo das
penalidades previstas neste instrumento convocatório, conforme itens subsequentes:
15.1.1. Perda do direito à contratação;
15.1.2. Suspensão do direito de licitar ou contratar com o CAU/MS por prazo não superior a 2 (dois) anos;
15.1.3. Pagamento de multa compensatória equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado previsto
no item 3.2., do presente edital.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
15.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
15.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o CAU/MS contratar com os licitantes
classificados em colocação subsequente, observadas as disposições do presente edital, ou, a seu exclusivo
critério, realizar nova licitação.
15.5. As multas serão cobradas judicialmente ou recolhidas diretarnente à tesouraria do CAU/MS, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de sua comunicação.
15.6. Caso a multa tenha que ser cobrada em juízo, ao montante se acrescentará mais 20% (vinte por
cento) a título de honorários advocatícios;
15.7. A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatorio, o descumprimento de prazos
e condições e a inobservância das demais disposições da presente convocação, implicarão a aplicação das
penalidades estipuladas em lei.
15.8. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de defesa
prévia, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação.
15.9. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
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16.1. A presente licitação será regida pelas disposições da Lei 8666/93, não cabendo aos participantes a
alegação de desconhecimento, sob qualquer pretexto.
16.2. Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a
respectiva abertura.
16.3. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada com instrumento público de procuração,
poderá participar da presente licitação representando mais de uma empresa.
16.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, o licitante que não o fizer até dois (2) dias
úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.
16.5. A simples apresentação da proposta implicará, automaticamente, na aceitação plena e total das
condições estipuladas neste edital e dos preceitos legais contidos na Lei 8666/93 e demais disposições
aplicáveis à espécie, ficando consequentemente prejudicada a proposta que contrariar, expressamente, seus
termos.
16.6. O(s} interessado(s) que tiver(em) dúvida(s), de caráter legal, na interpretação dos termos deste Edital
deverá(ão) encaminhar questionamento formal e escrito diretamente Comissão Especial de Licitação do
CAU/MS, entregues no endereço mencionado neste edital. Não serão aceitas consultas por telefone.
16.7. Decorrido o prazo acima, sem que o(s) interessado(s) manifestei m )-se sobre quaisquer dúvidas,
pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, capazes de permitir a
apresentação da documentação e da proposta, não se admitindo reclamações posteriores.
16.8. O resultado será comunicado a todas as licitantes, através de email ou carta, após transcorrido o
prazo recursai.
16.9. A Proponente, quando solicitada pela Comissão Especial de Licitação do CAU/MS, a suprir
informações acessórias decorrentes do presente edital, deverá fazê-lo no prazo de 48 horas, sob pena de
desclassificação.
16.10. O CAU/MS reserva-se o direito de:
16.10.1. Rejeitar a{s) proposta(s) que não atender(em) às especificações do presente edital;
16.10.2. Cancelar o presente certame na forma do artigo 49 da Lei 8666/93.
16.10.3. Transferir, revogar ou anular no todo ou em parte, a presente licitação, antes de efetivado o
Contrato, sem que decorrência de qualquer dessas medidas tenham os participantes direito à indenização,
compensação ou reclamação de qualquer natureza.
16.11. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
16.12. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Grande, MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Edital.
16.13. Constituem parte integrante deste Edital:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

l - Descrição do Objeto
II - Modelo de Proposta
III - Modelo de Declarações
IV - Minuta Contratual

Campo Grande, MS, 06 de maio de 2013.

OSVALDO ABRÃO DE SOUZA

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Estado de Mato Grosso do Sul CAU/MS
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CONTRATADA:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:

CEP:
TELEFONE:
FAX:
REPRESENTANTE(S):
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:
CPF:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
FAX
CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJ ETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a aquisição de 02(dois) veículos zero quilómetro, 1.6., flex,
destinados ao setor de fiscalização do CAU/MS - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul,
conforme detalhamentos e condições constantes neste Contrato e seus Anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante todo o período
desta contratação.
2.2. A CONTRATADA deverá emitir o(s) documento(s) fiscal(is) válido(s) com o mesmo CNPJ que consta
neste Instrumento e na Proposta Económica.
2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste Instrumento, facultada a supressão
além desse limite, mediante acordo entre as partes.
2.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, as peças e objetos em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
2.5. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução desta contratação,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
2.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ónus e encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e
comerciais resultantes da execução desta contratação.
2.7. Fornecer os veículos acompanhados de manuais, especificações e acessórios necessários a sua
utilização, se houver, e prestar esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser solicitadas pela
CONTRATANTE.
2.8. Manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais
e inovações da CONTRATANTE de que venha a ter conhecimento, não podendo, sob qualquer pretexto divulgálas, reproduzi-las ou utilizá-las, sob as penas da lei, mesmo depois de encerrada a presente contratação.
2.9. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, a
relação de credenciadas que irão prestar a assistência técnica, nas condições previstas no Termo de Garantia.
2.10. Apresentar os veículos em condição de uso e licenciamento do Órgão Estadual de Trânsito em dia,
com observância da legislação de trânsito, conforme dispõe a Lei Nacional n$ 9.503/97-CTB;
2.11. Garantir que os veículos tenham manutenção mecânica, elétrica, pneus e chaparia, conforme as
diretrizes estatuídas pelo Código de Transito Brasileiro;
2.12. Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente contrato, todas as cláusulas
constantes deste instrumento e mais as constantes do Edital;
2.13. Não fazer, ou permitir que se faça, qualquer tipo de propaganda política, quando da execução dos
serviços, responsabilizando-se pelas vedações previstas na legislação eleitoral;
2.14. É vedado à CONTRATADA utilizar-se, a qualquer titulo, da contratação de terceiros para a execução
dos serviços, objeto deste contrato;
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2.15. Cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.16. É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para a execução
do objeto, bem como os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais resultantes de
vínculo empregatício, cujo ónus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a
CONTRATANTE;
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Analisar a conformidade dos exemplares e das entregas conforme disposto nas Condições Específicas
deste Instrumento, quando for o caso.
3.2. Receber o pedido entregue, mediante a apresentação do respectivo documento fiscal.
3.3. Recusar o pedido ou parte deste, segundo os critérios constantes neste Instrumento, e comunicar
formalmente à CONTRATADA.
3.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme o cronograma previsto neste Instrumento.
3.5. Fiscalizar a execução desta contratação e subsidiar a CONTRATADA com informações e/ou
comunicações úteis e necessárias ao melhor e fiel cumprimento das obrigações, para que sejam mantidas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital..
3.6. Encaminhar à Seguradora, dentro do prazo de validade da{s) Apólíce(s), cópia das Notificações de
Descumprimento Contratual, enviadas à CONTRATADA, para fins de caracterização da expectativa de sinistro,
conforme previsto nos arts. 769 e 771 do Código Civil, quando for o caso de garantia sob a modalidade SeguroGarantía.
3.7. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Contrato;
CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CONDIÇÕES

4.1. Não havendo expediente na CONTRATANTE no dia da entrega do pedido, do pagamento ou outro
evento, a data para o adimplemento da obrigação será prorrogada para o primeiro dia útil imediato.
4.2. A aceitação do objeto não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade
ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DOS PREÇOS

5.1. Valor global dos serviços: conforme disposto na proposta vencedora do certame;
5.2. Nos valores contratados estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos
incidentes, encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais
e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários
ao fiel e integral cumprimento desta contratação.
5.3. O valor da contratação é fixo e irreajustável, salvo na hipótese de supressão ou acréscimo dentro do
limite previsto na Lei 8.666/93, ou mediante acordo entre as partes se este limite for ultrapassado.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos relativos a este contrato serão efetuados após a conclusão e verificação de seu
funcionamento pelo prazo de 10 (dez) dias, mediante apresentação de documento(s} físcal(is} válido(s), após o
atesto pela CONTRATANTE.
6.1.1. Em nenhuma hipótese será efetuado pagamento antecipado dos serviços contratados.
6.2. No ato do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento fiscal, os
seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Débito do INSS;
b) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
c) Certidão Conjunta de Regularidade com a Fazenda Federal (Quitação de Tributos e Contribuições
Federais e Dívida Ativa da União da Fazenda Federal);
d) Certidão Negativa de Tributos Estaduais e Municipais, emitida pelos respectivos órgãos.
e) Comprovação de quitação dos tributos de importação, quando for o caso de bens de origem estrangeira.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n" 5.452. de 1° de maio de 1943;
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6.2.1. Os documentos acima relacionados somente serão exigidos se os que foram apresentados
juntamente com a proposta já estiverem vencidos;
6.2.2. A não-apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa de Débito do
INSS, do Certificado de Regularidade do FGTS e da Certidão Negativa de Débito (CND) relativa aos Tributos
Federais, Estaduais e Municipais, ou a irregularidade destas, acarretará retenção do pagamento. A
CONTRATADA será comunicada quanto à apresentação de tais documentos em até 30 (trinta) dias, sob pena de
rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.
6.2.3. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis.
6.2.4. Concomitante à comunicação à CONTRATADA, a CONTRATANTE oficiará a ocorrência ao INSS no
caso da CND; à Caixa Económica Federal no caso do CRF; à Receita Federal no caso de CND relativa aos Tributos
Federais e no caso dos Tributos Estaduais e Municipais, aos seus respectivos órgãos.
6.2.5. Caso o pedido, ou parte deste, seja rejeitado/recusado e/ou o documento fiscal apresente
incorreção, o pedido será considerado como não entregue e o prazo de pagamento será contado após a data
de regularização, observado o prazo do atesto.
6.2.6. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à CONTRATANTE, por meio de
carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA os prejuízos decorrentes de pagamentos
incorretos devido à falta de informação.
6.2.7. Correrão por conta da CONTRATADA o ónus do prazo de compensação e todas as despesas bancárias
decorrentes da transferência de crédito.
6.2.8. A CONTRATANTE efetuará as retenções dos tributos incidentes no faturamento, de acordo com a
legislação vigente.
6.2.9. O CNPJ, que deverá constar no{s) documento(s) fiscal(is) apresentado(s), deverá ser o mesmo CNPJ
que a CONTRATADA utilizou neste Instrumento.
6.2.10. O faturamento dos documentos fiscais terá como referência o local de entrega definido nas
Condições Específicas da Contratação deste Instrumento.
6.3. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da CONTRATANTE, será procedida a atualização monetária
decorrente desse atraso, com base na variação pró rata tempore do IGP-M (FGV), verificada entre a data
prevista para o pagamento e a data em que esse for efetivado.
6.4. A CONTRATANTE não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos
ou outras instituições do género, tampouco a cessão/negociação do crédito que implique na sub-rogação de
direitos.
6.5. Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE não isentam a CONTRATADA de suas obrigações e
responsabilidades assumidas.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

7.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
7.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, quando:
a) houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus
objetívos;
b) necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa
de seu objeto, nos limites previstos neste Instrumento.
7.1.2. Por acordo entre as partes, quando:
a} necessária a modificação do modo e/ou do cronograma de fornecimento, em face de verificação técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
b) necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento;
c} para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuição da CONTRATANTE para ajusta remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força
maior ou caso fortuito, configurando alteração económica extraordinária e extracontratual;
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d) conveniente à substituição da garantia de execução contratual, quando essa exigência estiver contida
nas Condições Específicas deste Instrumento.
7.2. As alterações serão procedidas mediante os seguintes instrumentos:
7.2.1. APOSTILAMENTO: para as alterações que envolverem as seguintes situações:
a) as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento
aqui previstas;
b) o empenho de dotações orçamentarias suplementares, até o limite do seu valor corrigido.
7.2.2. TERMO ADITIVO: alterações não abrangidas pelo apostilamento, que ensejarem modificações deste
Instrumento ou do seu valor.
7.3. Os Termos Aditivos ou Apostilas farão parte deste Instrumento, como se nele estivessem transcritos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à CONTRATANTE, garantidos a ampla defesa
e o contraditório:
8.1.1. Advertência: aplicada quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, que não
causem prejuízo à CONTRATANTE, podendo ser cumulada com a penalidade de multa.
8.1.2. Multa: aplicada nos seguintes casos:
8.1.2.1. Multa de mora:
a) atraso na execução dos serviços, em relação ao prazo estipulado na proposta apresentada: 0,5% (zero
vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor do pedido, por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias;
a.l) após o prazo acima e a critério da CONTRATANTE, até o limite de 20 (vinte) dias, poderá ocorrer a
aceitação do objeto, com aplicação de multa de 1% (um por cento), sobre o valor correspondente ao pedido,
por dia de atraso. Não havendo interesse da CONTRATANTE em receber o objeto contratado ou decorrido este
prazo sem que tenha sido efetuada a entrega do objeto, ocorrerá a rescisão contratual, por inexecução total ou
parcial, com aplicação das penalidades contidas no subitem 8.1.2.2;
a.1.1) Este percentual de multa será aplicado à totalidade dos dias em atraso, considerado o prazo de
mora descrito na alínea "a";
b) ocorrência de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste Instrumento não abrangidos pelas alíneas
anteriores: 0,5% (meio por cento) do valor global atualizado deste Instrumento, por dia de atraso;
8.1.2.2. Demais multas:
a) não execução dos serviços, decorrido o prazo definido na alínea "a" do subitem 8.1.2.1: 5% {cinco por
cento) sobre o valor global atuaíizado deste Instrumento, quando poderá ensejar a rescisão deste Contrato;
b) execução dos serviços, contendo desconformidade: 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da
entrega do pedido;
c) execução dos serviços contendo desconformidade ou não refazimentos dos serviços: 20% (vinte por
cento) do valor global atualizado deste Instrumento, quando ocorrerá a rescisão contratual;
d) na rescisão do Contrato, com base nas hipóteses previstas nas alíneas "a" a "m" e "p" do subitem 9.1.1
deste Instrumento, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) do valor global atualizado deste Instrumento;
d.l) além da multa acima, em caso da não-execução total ou parcial dos objetos contratados, será aplicada
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da quantidade remanescente do Contrato;
e) não-retirada da parcela recusada do pedido na forma prevista na cláusula segunda deste Instrumento:
0,5% (meio por cento) do valor do pedido questionado;
f) ocorrência de quaisquer outros tipos de descumprimento contratual não abrangidos pelas alíneas
anteriores: 0,5% (meio por cento) do valor global atualizado deste Instrumento para cada ocorrência;
g) não comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos, quando for o caso: 10% (dez
por cento) do valor dos objetos questionados.
8.1.2.3. As multas de mora são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou
cumulativamente, e estão limitadas a 20% (vinte por cento) do valor global atualizado deste Instrumento.
8.1.2.4. As demais multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
ficando, porém, o total das multas limitado ao valor global atualizado deste Instrumento.
8.1.2.5. As multas de mora e demais multas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, ficando, porém, o total das multas limitado ao valor global atualizado deste Instrumento.
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8.1.2.6. Em caso de descumprimento deste Contrato, além das penalidades acima previstas, a
CONTRATADA responderá a título de indenização complementar, nos termos do Parágrafo Único do Art. 416 do
Código Civil, por quaisquer danos, prejuízos e lucros cessantes sofridos pela CONTRATANTE.
8.1.2.7. Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse
público, devidamente comprovados.
8.1.2.8. O valor da multa e os prejuízos causados pela CONTRATADA serão executados pela CONTRATANTE,
nos termos das alíneas do subitem 9.6. deste Instrumento.
8.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredencíamento no SICAF, pelo período de até
05 (cinco) anos, nos seguintes casos:
a) não-manutenção de situação regular em relação à documentação de habilitação;
b) se a CONTRATADA der causa à rescisão unilateral deste Contrato, por descumprimento de suas
obrigações;
c) apresentação de documentos falsos ou falsificados;
d) cometimento de falhas ou fraudes na execução deste Contrato.
8.2. As penalidades serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
8.3. As sanções de advertência e impedimento de licitar e contratar com a União poderão ser aplicadas
juntamente com as de multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 {cinco} dias úteis, a
contar do recebimento da comunicação dessas, cujas razões, em sendo procedentes, poderão isentá-la das
penalidades; caso contrário aplicar-se-á a sanção cabível.
8.4. Da aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula caberá recurso.
8.4.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 {cinco} dias úteis ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir,
devidamente informado, para decisão.
8.5. As penalidades serão registradas no SICAF.
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Oitava.
9.1.1. Por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:
a) o não cumprimento ou cumprimento irregular deste Contrato, especificações técnicas, projetos ou
prazos;
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão
nos prazos estipulados;
c) atraso injustificado na instalação dos equipamentos;
d) não manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação;
f) descumprimento do disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93 (inciso XXXIII do art._7° da Constituição
Federal. (Incluído pela Lei ng 9.854, de 1999),, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
g} subcontratação total deste Contrato;
h} associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE;
i) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a
sua execução, assim como, a de seus superiores;
j} cometimento de falhas na execução deste Contrato;
k) decretação de falência da CONTRATADA;
1} dissolução da sociedade da CONTRATADA;
m) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a
execução deste Contrato;
n} razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere este Contrato;
o) caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução deste Contrato;
p) Não comprovar a origem dos bens importados e a quitação dos tributos, quando for o caso.
9.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE,
reduzida a termo no Processo Administrativo.
9.1.3. Judicialmente, nos termos da legislação.
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9.2. É prevista a rescisão, ainda, nos seguintes casos:
a) supressão, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação além do limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado deste Contrato, estabelecido à época da celebração deste Instrumento,
devidamente corrigido até a data da supressão, ressalvados os casos de concordância da CONTRATADA;
b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda, por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,
assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
9.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo,
assegurados a ampla defesa e o contraditório.
9.4. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da
Autoridade Competente.
9.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "n" e "o" do subitem 9.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do
subitem 9.2., sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, se for o caso.
9.6. A rescisão por ato unilateral da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de casos fortuitos, força maior
ou razões de interesse público, acarretará as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em
lei ou neste Instrumento:
a) retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE;
b) retenção dos créditos existentes em outras contratações, porventura vigentes entre a CONTRATANTE e
a CONTRATADA, até o limite dos prejuízos causados;
9.7. Caso a retenção não possa ser efetuada, no todo ou em parte, na forma prevista nas alíneas acima, a
CONTRATADA será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação,
recolher o respectivo valor em Agência indicada pela CONTRATANTE, sob pena de imediata aplicação das
medidas judiciais cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRAZO DE ENTREGA

10.1. O prazo de entrega é de 20(vinte) dias após a assinatura do contrato, devendo entregar o objeto
licitado, sob pena de perda do direito correspondente, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em
Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

11.1. Não será exigida Garantia de Execução Contratual para esta contratação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA CONTRATAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL

12.1. As partes CONTRATANTES submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 8.666/93.
12.2. Constituirão partes integrantes deste Contrato: o Edital, seus Anexos, e a Proposta Económica da
CONTRATADA.
12.3. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extraio do presente Contrato na imprensa oficial, nos
termos da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentaria:
1071.06.182.741.4262.0001.3390.39.66.57.1.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase do Credencíamento Centralizado. A falsidade de qualquer
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documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata rescisão do
presente contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
14.2. A rescisão do referido CONTRATO, a pedido da CONTRATADA, somente se dará em face de motivo
justo decorrente de fato superveniente e comunicado a CONTRATANTE com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, podendo-se utilizar do Edital de Credenciamento n. 021/2012-2014.
14.3. - Da contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o
do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Órgão da CONTRATANTE.
14.4. O resumo deste Contrato de Prestação de Serviços será publicado no Diário Oficial do Estado.
14.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos
serviços contratados, mediante pagamento único e exclusivo daqueles já executados.
14.6. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATADA, em conformidade com as disposições
constantes do Edital de Credenciamento n." 021/2012-2014, e com as normas legais aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Campo Grande/MS, para dirimir
quaisquer dúvidas, porventura oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justas e CONTRATADAS assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma e para um só efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Campo Grande-MS, _ de

de 2013.

PELA CONTRATANTE

PELA CONTRATADA

NOME/CARGO

NOME/CARGO

TESTEMUNHAS:
D
NOME:
CPF:

2)
NOME:
CPF:

