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SUMARIO

AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
- AEM/MS - INMETRO CNP], UASG 926226, mediante 0 (a) Senhor (a) Pregoeiro (a),
nomeado pela Portaria "P" AEM/MS n." 25/2017 assinada pela Diretor-Presidente, torna
publico que fara realizar licitacao na modalidade PREGAO ELETRONICO, de acordo
com as inforrnacoes abaixo:
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2.1 Contratacao de empresa especializada de engenharia e arquitetura para elaboracao de
projetos, visando a regularizacao e adequacao da infraestrutura das edificacoes da
Agencia Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sul- AEM/MS em
Campo Grande/MS.

2.2 VIGENCIA DO CONTRATO 12meses a contar da assinatura do contrato.

2.3 PRAZO DE EXECUC;Ao 90 dias, conforme estipulado no item S das
especificacoes tecnicas,

2.4 PRAZO DE GARANTIA Sera conforme estabelecido no anexo I deste
Edital.

2.5 CLASSIFICAC;Ao Elemento da Despesa: 44.92.SI.OS.
ORC;AMENT ARIA

2.6 PRAZO PARA PAGAMENTO No prazo de OS (cinco) dias uteis do rnes
subsequente a aceitacao e conclusao dos
projetos, conforme especificado no item
lido Anexo A, com respectiva
apresentacao da nota fiscallfatura, desde
que encaminhada com antecedencia minima
de OS(cinco) dias uteis da data de
vencimento.

2. DOOBJETO

1.1 PROCESSO AEM/MS N° 7101100274/2017

II PREGAO ELETRONICO N° 04/2018

1.3 TIPO DE LICIT AC;Ao MENOR PRE~O GLOBAL

1.4 DATA abertura do certame 22/03/2018

1.5 HoRARIO 9 horas {horario de Brasilia}

1.6 LOCAL www.coOll!rasnet.li:0v•br

11 ANEXOS AO PRESENTE EDITAL Anexo I: Declaracao/Sirnples
Anexo A: Especificacoes tecnicas dos

services e materiais;
Anexo B - Planilha de quantitativos e precos;
Anexo C - Planilha de Composicao de precos;
Anexo D - Planilha de Composicao de BDI;

Anexo E: Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo F: Curva ABC;

Anexo II - Dados Cadastrais;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV - Atestado de Visita;
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4.4 Os licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacao de
suas propostas.

4.3 Nao serao admitidas na licitacao, como proponentes, pessoas ffsicas e pessoas jurfdicas
reunidas em cons6rcio.

4.2.1 0 atendimento ao que se refere a inidoneidade e suspensao de licitar e contratar com a
Administracao Publica sera comprovado mediante consulta on-line ao SICAF e ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS no Portal Transparencia do Governo
Federal.

4.2 Nao poderao participar os interessados que se encontrem sob falencia, concordata,
concurso de credores, dissolucao, liquidacao, aquelas declaradas inidoneas, as suspensas de
licitar e contratar com a Administracao Publica e, por fim, as sociedades cooperativas por
forca de acordo firmado em 05 de Julho de 2003, entre 0 Ministerio Publico do Trabalho e
a Advocacia Geral da Uniao.

4.1 Poderao participar deste Pregao os interessados que atenderem a todas as exigencias,
inclusive quanto a documentacao constantes deste Edital e seus anexos.

4 - DA PARTICIPA<;Ao

- LEI 8.666/93
- LEI 10.520102
- LEI COMPLEMENTAR 123/2006, de 14 de Dezembro de 2006
- DECRETO N° 3.555, de 08 de Agosto de 2000
- DECRETO 5.450/2005, de 1°de Julho de 2005
- DECRETO 5.504/2005, de 8 de Agosto de 2005
- DECRETO 6.204/2007, de 05 de Setembro de 2007
- IN N° 01 de 8 de Agosto de 2002

3 - DA LEGISLA<;AO

2.8 Conforme orientacao registrada no Portal de Compras do Governo Federal, no dia
02/10/2008, e em face da previsao contida no artigo 22 do Decreto 5450/2005, SOB
PENA DE NAO SER ACEITA SUA PROPOSTA, DEVERA 0 licitante
PREENCHER, no campo do ComprasNet (Descricao detalhada do objeto ofertado),
A ESPECIFICACAo DO OBJETO ora em disputa, de maneira a demonstrar as
principais caracteristicas do mesmo. Frases simples, de uma a duas linhas
acompanhadas, ou nao, de terminologia do tipo "DE ACORDO OU CONFORME
EDITAL", sem caracterizar 0 objeto, e que ensejam propostas dubias, minimamente
suficientes, SERAo sob a responsabiJidade do Pregoeiro
DE SCLASSIFI CADAS.

Constantes do item 17 do edital.CONDI<;OES DE PAGAMENTO
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6.5. Como requisito para a participacao no pregao a licitante devera manifestar, em campo
proprio do sistema eletronico, 0 pleno conhecimento e atendimento as exigencies de
habilitacao previstas no edital (Art. 21, § 2° do Decreto 5450/05).

6.4. A proposta de precos prevista no Edital devera ser encaminhada em formulario
eletronico especifico (Art. 13, inciso II, Decreto 5450/05). Nesta fase a empresa nao podera
identificar-se ao enviar a proposta.

6.3. A participacao no pregao dar-se-a por meio da digitacao da senha privativa da licitante
e subsequente encaminhamento da Proposta de Precos, a partir da divulgacao do edital,
exclusivamente por meio de sistema eletronico (caput do Art. 21 e § 1° do Decreto 5450/05).

6.2. Incumbira a licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao
publica do pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao (Art.
13°, Inciso IV do Decreto n°. 5450/05).

6.1. A licitante sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (Art. 13°,
Inciso III do Decreto n°. 5450/05).

6 - DA PROPOSTA DE PRE<;OS

5.4. 0 uso da senha de acesso pela licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor
do sistema ou ao orgao promotor da licitacao, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3°, paragrafo 5°, do
Decreto n°. 5450/05).

5.3. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal e na presuncao de sua capacidade tecnica para
realizacao das transacoes inerentes ao Pregao Eletronico (Art. 3°, paragrafo 6°, do Decreto
n". 5450/05).

5.2. As licitantes e seus representantes legais deverao estar previamente credenciadosjunto
ao orgao provedor, no prazo minimo de 03 (tres) dias uteis antes da data de realizacao do
Pregao.

5.1. 0 credenciamento dar-se-a pelas atribuicoes de chave de identificacao e de senha
pessoal, intransferivel, para acesso ao sistema eletronico (Art.3°, paragrafo 1°, do Decreto
n°. 5450/05) no site http://\vww.comprasnet.gov.br.

5 - DO CREDENCIAMENTO
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j) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, caso a
licitante se faca representar por uma de suas filiais todos os documentos deverao estar em
nome da filial exceto aqueles que, pela sua propria natureza e comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

i) os meios de comunicacao disponiveis tais como, telefone e codigo de area, fax e e-mail;

h) a razao social, 0 CNPJ/MF, 0 endereco completo da licitante, bern como 0 numero de sua
conta corrente, 0 nome do banco e a respectiva agencia onde deseja receber seus creditos. 0
CNPJ/MF aqui referido sera 0 mesmo a constar na Nota de Empenho e, consequenternente,
nas Notas Fiscais/Faturas;

g) declaracao expressa na propria proposta, de estarem incluidos nos precos cotados todos
os impostos, taxas, seguros, fretes (quando for 0 caso), bern como quaisquer outras despesas,
diretas ou indiretas que serao de unica e exclusiva responsabilidade da licitante, nao se
aceitando qualquer acrescirno nos precos ofertados;

f) preco unitario e total do item, de acordo com os precos praticados no mercado, conforme
o que estabelece 0 art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93, em algarismos e por extenso (total),
expresso em moeda corrente nacional (R$) com no maximo duas casas decimais apos a
virgula, considerando a quantidade constante do Anexo 1-Termo de Referencia, do presente
Edital. Em caso de divergencia entre os valores unitarios e totais, serao considerados os
primeiros, bern como entre os expressos em algarismos nurnericos e escritos divergentes,
vigorara 0 valor por extenso;

e) prazo de validade da proposta sera de no minimo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data de sua apresentacao, Se na proposta nao constar prazo de validade, subentende-se 60
(sessenta) dias;

d) a garantia do objeto licitado, previsto no item 2.4,

c) 0 prazo da execucao dos services, como aponta 0 item 2.3,

b) completa e claramente os dados relativos ao objeto licitado, de forma a atender todas as
especificacoes constantes neste Edital, indicando a marca, modelo e 0 fabricante que bern os
identifiquem (quando for 0 caso);

a) assinada pelo licitante ou seu representante legal, redigida em portugues, de forma clara
nao podendo ser manuscrita nem conter rasuras ou entrelinhas;

6.7. Na Proposta de Precos enviada posteriormente a fase de lances devera constar:

6.6. A partir do encerramento da etapa de lances da sessao publica, a proposta de precos
final, contendo as especificacoes detalhadas do objeto ofertado, os precos unitarios e totais
atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, devera ser
encaminhada conforme 0 disposto no item 8 deste edital.
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8.4. Nao serao aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.3. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema. Podera ser disputado 0 segundo, terceiro, quarto e quinto lugares (Art. 24, § 30
do Decreto 5450/05).

8.2. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando 0 horario fixado e as regras
de aceitacao dos mesmos.

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do seu
recebimento, respectivo horatio de registro e valor.

8 - DA FORMULA<;AO E ACEITA<;AO DOS LANCES

7.2.5. Apresentarem precos que sejam manifestadamente inexequiveis conforme art. 48 § 10
da Lei 8.666/93.

7.2.3. Nao apresentem as especificacoes exigidas pelo Anexo I - Termo de Referencia;
7.2.4. Via regra apresentarem precos finais superiores ao valor maximo total estabelecido
pela AEM/MS;

7.2.2. Contenham vicios ou ilegalidades;

7.2.1. Nao atendam as exigencias deste Edital;

7.2. Serao desclassificadas as propostas que:

7.1. O(a) pregoeiro(a) anunciara a licitante vencedora imediatamente ap6s 0 encerramento
da etapa de lances da sessao publica ou, quando for 0 caso, ap6s a negociacao e decisao por
ele acerca da aceitacao do lance de menor valor por lote ou por item, conforme 0 Tipo de
Licitacao apontado no Item 1.3 do presente edital.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.9. A apresentacao da(s) proposta(s) implicara em plena aceitacao, por parte do proponente,
das condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.8. A licitante responsabilizar-se-a por todas as ofertas e lances efetuados durante 0 processo
licitat6rio, assumindo como firmes e verdadeiros os precos lancados.
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8.10.2. Nao ocorrendo it contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serao convocadas as licitantes remanescentes que porventura se

8.10.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bern c1assificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos ap6s a solicitacao do Pregoeiro(a), apresentar nova proposta
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que, atendidas as exigencias
habilitat6rias, sera adjudicado em seu favor 0 objeto deste Pregao;

8.10. Apos a fase de lances e da negociacao, se a proposta mais bern c1assificada nao tiver
sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada
por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou ate 5% (cinco por cento) superior
it melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

8.9.1. A desclassificacao de urn item do lote/grupo irnplicara na desclassificacao total do
lote/grupo, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender os requisitos para todos os itens
que 0 compoe;

8.9. No caso da disputa ser pelo menor valor do Iote/gru po, para que a licitante seja
considerada a vencedora do mesmo, ela tera que ofertar todos os itens que cornpoem 0

lote/grupo.

8.8. Ap6s 0 encerramento da etapa de lances, 0 pregoeiro(a) podera encaminhar pelo sistema
eletronico contraproposta diretamente it licitante que tenha apresentado 0 lance de menor
valor, para que seja obtido preco melhor, bern assim decidir sobre sua aceitacao. (Art. 24, §
8° do Decreto 5450105)

8.7. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisao do pregoeiro, que
determinara aleatoriamente 0 periodo de iminencia, transcorrido esse periodo 0 pregao
entrara no periodo aleat6rio com duracao maxima de 30(trinta) minutos, findo 0 qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances. (Art. 24, § 6° e § 7° do Decreto 5450105).

8.6.2 Quando a desconexao persistir por mais de 10 (dez) minutos, a sessao do pregao sera
suspensa e tera reinicio somente ap6s comunicacao expressa do(a) pregoeiro(a) aos
participantes (Art. 24, § II do Decreto 5450105).

8.6.1 O(a) pregoeiro(a), quando possivel, dara continuidade a sua atuacao no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.

8.6. No caso de desconexao do(a) pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do pregao,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel as licitantes para a recepcao dos lances
(Art. 24, § 10 do Decreto 5450/05).

8.5. Durante 0 transcurso da sessao publica, as licitantes serao informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes,
vedada it identificacao do detentor do lance.
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10.1 Para habilitacao neste Pregao Eletronico a licitante devera possuir registro cadastral
atualizado no SICAF, com situacao devidamente regular, a qual sera confirmada por meio
de consulta "on-line" sendo que os seguintes documentos serao solicitados e assim
apresentados:

10 - DA HABILITA<;Ao

9.2.1 A nao-regularizacao da docurnentacao implicara decadencia do direito a contratacao,
sem prejufzo das sancoes previstas no art. 810 da Lei 8.666/1993, sendo facultado a
Adrninistracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

9.2 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricao
na cornprovacao fiscal, sera assegurado 0 prazo de 02 (dois) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momenta em que 0 proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogaveis por igual perfodo, para a regularizacao da docurnentacao, pagamento ou
parcelamento do debito, e ernissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito
de certidao negativa.

9.1. Encerrada a etapa de lances da sessao publica, a licitante detentora da melhor oferta
devera comprovar, em no maximo 0 I (uma) hora, a situacao de regularidade mediante
encaminhamento, via Comprasnet ou pelo email elbia@aem.ms.gov.br - Convocacao de
Anexos, da documentacao exigida no instrumento convocatorio, com posterior entrega
do original ou copia autenticada observando os prazos legais pertinentes, de ate 05
(cinco) dias consecutivos, podendo 0 pregoeiro (a) dilatar 0 prazo caso entender necessario,
com fundamento no art. II do decreta 5.450/2005 que regulamente a Lei do pregao
eletronico 10.520/2002.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTA<;Ao

8.10.5. Na hip6tese da nao-contratacao nos termos previstos na condicao anterior, 0 objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.10.4. O(a) Pregoeiro(a) podera solicitar documentos que comprovem 0 enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.10.3. No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no caput, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

enquadrem na Condicao prevista no caput, na ordem classificatoria, para 0 exercfcio do
mesmo direito;
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a) balance patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, vedada a
substituicao por balancetes ou balances provisorios, em que sejam nomeados os valores do

10.4 A QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA sera comprovada mediante a
seguinte docurnentacao no SICAF:

10.3.3. Sera consultada no banco de dados do Tribunal Superior do Trabalho a prova de
inexistencia de debitos inadimplidos junto a Justica do Trabalho, mediante a emissao de
Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de I° de maio de
1943. Enquanto essa informacao nao estiver disponivel no SICAF, faremos a consulta
diretamente no site www.tst.jlls.br/certidao.

10.3.1. Serao consultados no banco de dados da Secretaria da Receita Federal a validade do
CNPJ/MF e da Certidao Conjunta Negativa de Debitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
10.3.2. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicflio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e cornpativel
com 0 objeto contratual;

10.3 A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante
consulta on-line ao SICAF.

e) das empresas cadastradas no SICAF sera exigida somente a copia da ultima alteracao de
seu estatuto ou contrato social, conforme 0 caso, onde se identifique claramente os objetivos
sociais e os responsaveis pela empresa, caso essas informacoes nao sejam identificadas
nesses documentos o(a) Pregoeiro(a) solicitara 0 envio dela completa.

d) decreta de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim 0 exigir; ou

c) inscricao do ato constitutivo no orgao competente acompanhada, no caso de sociedades
civis, de prova da diretoria em exercfcio; ou

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de
documentos de eleicao de seus administradores, no qual devera estar contemplado, dentre os
objetivos sociais, a execucao de atividades da mesma natureza ou cornpativeis com oobjeto
da licitacao; ou

a) prova de registro comercial, no caso de empresa individual; ou

10.2 A HABILITACAO JURIDICA sera comprovada, mediante a apresentacao da
seguinte documentacao:
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11.2 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
(Art. 18, § I° do Decreta 5450105).

11.1. Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar 0 ato convocat6rio do pregao na forma eletronica, (caput do Art. 18
do Decreto 5450105).

11 - DAS IMPUGNA<;OES DO ATO CONVOCATORIO

10.6.1 As empresas Iicitantes deverao atender as exigencias do anexo A deste Edital, a
titulo de habitacao tecnica,

10.6 DA HABILITACAo TECNICA:

10.5. Devera ser apresentada a Certidao Negativa de Falencia ou Concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoajurfdica no dia do certame com 0 prazo maximo de 30(trinta)
dias a contar da sua emissao;

c) as empresas com menos de urn exercfcio financeiro devem cumprir a exigencia deste item
mediante apresentacao de Balance de Abertura ou do ultimo Balanco Patrimoniallevantado,
con forme 0 caso;
d) de acordo com 0 Art. 3 do Decreto 6.204/2007: "na habilitacao em licitacoes para 0
fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locacao de materiais, nao sera exigido
da microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentacao de balance patrimonial do
ultimo exercfcio social".

b) serao considerados aceitos 0 balance patrimonial e as demonstracoes contabeis assim
apresentados:

- publicados em Diario Oficial ou;
- publicados em jornal de grande circulacao ou;
- registrados na Junta Comercial da sede ou domicflio da licitante ou;
- por c6pia do Livro Diario autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicflio da

licitante, na forma da IN n°. 65 do Departamento Nacional do Registro do Comercio - DNRC
de 0 I de agosto de 1995, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e
de Encerramento. Quando for apresentado 0 original do Diario, para cotejo pelo Pregoeiro,
fica dispensada a inclusao na docurnentacao dos seus Termos de Abertura e de Encerramento
do Livro em questao;

ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrafrem-se os indices de
Liquidez Corrente (ILC), indices de Liquidez Geral (ILG) e indices de Solvencia Geral
(ISG), quando maiores que l(um) nao sera necessario apresenta-lo e quando os indices
apresentados forem menores ou iguais a Oleum), a licitante devera comprovar por meio de
balance patrimonial do ultimo exercfcio social, 0 valor do patrirnonio Ifquido minimo
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total de sua proposta;

.g
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14.10 prazo da execucao dos services, como aponta 0 item 2.3.

14 - DA EXECU<;AO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA<;AO DOS SERVI<;OS.

13.2. A hornologacao da licitacao e de responsabilidade da autoridade competente e so
podera ser realizada depois da adjudicacao do objeto ao proponente vencedor pelo(a)
pregoeiro(a), ou, quando houver recurso, pela propria autoridade competente.

13.1. A adjudicacao do objeto do presente certame sera viabi1izada pelo(a) pregoeiro(a)
sempre que nao houver recurso.

13 - DA ADJUDICA<;AO E HOMOLOGA<;AO

12.7. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados sob a
responsabilidade do(a) Pregoeiro(a) e de sua Equipe de Apoio, no seguinte endereco:
Avenida Fabio Zahran, 3231, lardim America, Campo Grande/MS, no horario de 7 horas e
30 minutos as 13 horas e 30 minutos, fone (67)3317-5760.

12.6. Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicacao dos itens do
PREGAO ao licitante vencedor.

12.5. 0 acolhimento do recurso irnportara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.4. Qualquer recurso e impugnacao contra a decisao do(a) Pregoeiro(a), nao tera efeito
suspensivo.

12.3. A falta de rnanifestacao imediata e motivada do licitante importara na decadencia do
direito de recurso e consequente adjudicacao do item pelo(a) Pregoeiro(a).

12.2. A licitante dispoe do prazo de 03 (tres) dias para a apresentacao formal das raz5es do
recurso, ficando o(s) demais licitante(s) desde logo, intimado(s) a apresentar contrarrazoes
em igual prazo, que cornecara a correr do terrnino do prazo do recorrente sendo-Ihes
assegurada vista imediata dos autos.

12.1. Existindo intencao de interpor recurso, a licitante devera manifesta-la ao(a)
pregoeiro(a) por meio eletronico, em forrnulario proprio, explicitando sucintamente suas
razoes, imediatamente apos a divulgacao do vencedor.

12 - DOS RECURSOS

11.3Acolhida a peticao contra 0 ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacao
do certame. (Art. 18, § 2° do Decreto 5450/05)
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15.4 De acordo com 0 § 1° do Art. 4°do Decreto 6.204/2007: na fase de habilitacao, devera
ser apresentada e conferida toda a documentacao e havendo alguma restricao na
comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado 0 prazo de dois dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que 0 proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou
parcelamento do debito, e ernissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito
de certidao negativa.

15.3 Caso a empresa esteja inserida nas circunstancias do artigo supracitado, devera no ato
do pregao informar que nao se utilizara dos beneficios do simples sob pena de
desclassificaeao.

15.2E vedada a utilizacao do beneficio tributario do simples nacional, para aquelas empresas
que prestam as atividades ou servicos descritos no art. 17 da Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006.

15.1 A cornprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacao, e nao como condicao para participacao
na licitacao (Art. 4° do Decreto 6.204/2007).

15- DA CONTRATA~AO DASMICRO E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

14.7 Cabera ao fiscal da AEMIMS, alern do acompanhamento e fiscalizacao do service 0

atesto das faturas correspondentes aos services executados.

14.6 A licitante vencedora devera manter representante, aceito pela Adrninistracao da
AEM/MS, durante a vigencia do contrato, para representa-la administrativamente sempre
que for necessario,

14.5As decisoes e providencias que ultrapassarem a cornpetencia do fiscal do service a ser
executado decorrente deste certame deverao ser solicitadas a autoridade superior da
AEM/MS, em tempo habil para a adocao das medidas convenientes;

14.4 A execucao do objeto licitado sera acompanhada e fiscalizada por servidor (es)
responsavel pelo setor de services gerais da AEMlMS, na condicao de representante legal
deste, permitida a contratacao de terceiros para assisti-Io(s) e subsidia-lois) de informacoes
pertinentes a essa atribuicao;

14.2Aexecucao dos services, bern como os casos nele omissos, regular-se-ao pelos preceitos
de direito publico, aplicando-se Ihes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com 0 inciso
XII, do artigo 55, ambos da Lei n° 8.666/93.
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17.1.3.1 Quando se tratar de prestacao de servicos, a empresa optante pelo SISTEMA
INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUI<;:OES DAS

17.1.3. Caso a empresa seja optante pelo SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUI<;:OES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES, devera apresentar anexada a Nota Fiscal a devida
comprovacao a fim de evitar a retencao na fonte dos tributos e contribuicoes con forme
legislacao em vigor.

17.1.2. A Nota Fiscal devera ser emitida pela propria licitante, obrigatoriamente com 0
numero de inscricao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ apresentado nos
documentos de habilitacao e proposta, nao se admitindo Nota Fiscal emitida com outros
CNPJ's, mesmo aqueles das filiais.

17.1.1. Para a execucao do pagamento de que trata 0 item 17.1 a empresa devera fazer constar
na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura e legivel 0 nome da Agencia Estadual de
Metrologia do Estado de Mato Grosso do Sui, informando os seus dados bancarios,

17.1. 0 pagamento sera feito de acordo com 0 prazo e condicoes estabelecidas no item 2.6
do presente edital, atraves de credito bancario na conta corrente da empresa contratada, no
prazo de ate 05(cinco) dias uteis, apos 0 recebimento das Notas Fiscais.

17 -DO PAGAMENTO

16.1. As despesas com a execucao do objeto deste PREGAO correrao a conta de dotacoes
orcarnentarias da Agencia Estadual de Metrologia do Estado de Mato Grosso do SuI,
Funcional Programatica 10.71201.23.665.0069.8141.0001, Pre-ernpenho 20 18PE 0000154.

16 - DA DOTA(AO OR(AMENTARIA

15.7. A nao regularizacao da docurnentacao no prazo previsto no item 15.2 implicara
decadencia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666, de 21 de Junho de 1993, sendo facultado a administracao convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar a licitacao,

15.6. De acordo com 0 § 3° do Art. 4° do Decreto 6.204/2007: a prorrogacao do prazo
previsto no § 1° devera sempre ser concedida pela adrninistracao quando requerida pelo
licitante, a nao ser que exista urgencia na contratacao ou prazo insuficiente para 0 empenho,
devidamente justificados.

15.5 De acordo com 0 § 2° do Art. 4° do Decreto 6.204/2007: a declaracao do vencedor
de que trata 0 § 1° acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacao, no
caso do pregao, con forme estabelece 0 art. 4°, inciso XV, da Lei n° 10.520, de 14 de Julho
de 2002.
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d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante AEM/MS;

c) suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao da AEM/MS, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos;

b) multa de 0,5% (meio por cento) por dia ou ocorrencia, ate 0 maximo de 10% (dez por
cento) sobre 0 valor total da parcela, atualizado e corrigido, pelo cumprimento irregular e
injustificado de alguma das condicoes e dos prazos estipulados neste EDITAL e na proposta
apresentada, ou multa de 20% (vinte por cento) sobre 0 valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto contratado, ou atraso superior a 10 (dez) dias;

a) advertencia, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quars haja
concorrido, a criterio da AEM/MS, mediante justificativa;

18.2. As seguintes sancoes poderao ser aplicadas ao contratado sem prejuizo da reparacao
dos danos causados a Adrninistracao Publica:

18.1. A inexecucao, total ou parcial, dos itens deste EDITAL, implicata no ressarcimento,
pela empresa, das perdas e danos que acarretar a AEMIMS, podendo, ainda, ser declarada
inidonea para licitar com a Adrninistracao Publica, ficando a Iicitante sujeita, no que couber,
as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei 8.666/93, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar;

18 - DAS PENALIDADES

17.1.4. Havendo erro na Nota FiscallFatura ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, aquela sera devolvida a empresa e 0 pagamento ficara pendente ate que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Neste caso, 0 prazo para 0 pagamento iniciar-se-a apos
a regularizacao da situacao ou reapresentacao do documento fiscal isentando a AEM/MS de
qualquer onus.

17.1.3.2 Sera obrigatorio 0 envio do extrato do simples nacional do fornecedor junto a nota
fiscal, para fins de conferencia do faturamento acumulado ate 0 mes anterior e seu devido
enquadramento a faixa de faturamento.

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES, fica obrigada a
informar 0 percentual de retencao do ISS e destacar 0 valor correspondente nas notas fiscais,
conforme determina a Lei Complementar 128 de 19 de Janeiro de 2008 em seu artigo 3, que
altera 0 artigo 21, paragrafo 4 da Lei Complementar 123 de 14112/2006. Caso este percentual
nao seja informado, sera retido no momenta do pagamento da nota fiscal 0 percentual
maximo.
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19.3. A criterio da Adrninistracao da AEM/MS, sem que caiba aos concorrentes direito a
qualquer reclamacao ou reivindicacao judicial ou extrajudicial, a presente licitacao podera
ser revogada no todo, em parte, ou ser adiada a sua realizacao por conveniencia
administrativa, financeira ou tecnica.

19.2 Con forme 0 §2° do Art. 3° da IN n°. 02, de 11110/20 10: "nos casos em que houver
necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 0 proponente homologado nao
estiver inscrito no SICAF, 0 seu cadastramento devera ser feito pela Adrninistracao, sem
onus para 0 proponente, antes da contratacao, com base no reexame da documentacao
apresentada para habilitacao, devidamente atualizada";

19.1. As despesas com fretes, impostos ou qualquer outro tipo de onus que possam alterar 0
preco final do produto, ficam por conta e total responsabilidade da licitante vencedora.

19 - DAS DISPOSI<;OES GERAIS

18.9. Fica sob total responsabilidade da licitante vencedora a entrega do objeto ofertado de
acordo com 0 Edital. Caso 0 objeto apresente qualquer defeito a licitante devera substituf-
10, responsabilizando-se por fretes e/ou quaisquer despesas adicionais decorrentes do fato
supramencionado (quando for 0 caso).

18.8. As penalidades mencionadas no item 18.2 serao registradas no SICAF, con forme art.
40, da IN SLTI n? 02/2010.

18.7. As multas aplicadas it empresa deverao ser recolhidas aos cofres da AEM/MS, no prazo
maximo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificacao que comunicar a
penalidade, independente da apresentacao de recurso, sob pena de as irnportancias
respectivas serem abatidas do pagamento a ser efetuado;

18.6. Se 0 motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida forca
maior, devidamente justificado e aceito pela Adrninistracao da AEM/MS, a L1CITANTE
ficara isenta das penalidades mencionadas;

18.5. A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes,
tera carater meramente rnoratorio e nao compensatorio razao pela qual a sua cobranca nao
exime a empresa da reparacao dos danos ou prejufzos que acarretar a AEM/MS;

18.4. Das penalidades de que tratam este EDITAL cabe recurso administrativo, pedido de
representacao ou pedido de reconsideracao, conforme 0 caso, de acordo os prazos
estabelecidos no art. 109 da Lei 8.666/93;

18.3. A aplicacao da penalidade ocorrera depois de defesa previa do interessado, no prazo de
05 (cinco) dias uteis a contar da intimacao do ato;
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19.12.0 presente edital podera ser fornecido por meio rnagnetico, ou seja, CD, fornecido
pela empresa interessada, no qual serao gravados, tambern, seus anexos, enumerados abaixo
ou, via eletronica: e-mail. Para tanto a empresa interessada devera solicita-lo atraves do
seguinte e-mail: elbia@aem.ms.gov.br. mencionando: 1) razao social completa, 2) nome
fantasia (se houver), 3) CNPJ/MF, 4) telefone e c6digo de area e 5) nome completo de quem
solicita; Ou recebera 0 respectivo edital por e-mail a ser informado pela interessada;
Salientando que 0 mesmo encontra-se disponivel na integra no site
www.comprasnet.gov.br.

19.11. Os pedidos de esclarecimentos, avisos e impugnacoes referentes ao processo
licitat6rio serao divulgados pelo(a) pregoeiro(a) no site www.comprasnet.gov.br em ate 24
(vinte e quatro) horas anteriores a abertura da sessao publica, ficando sob total
responsabilidade da licitante a consulta a essas informacoes, das quais nao podera alegar
desconhecimento.

19.10.Os pedidos de esc1arecimentos referentes ao processo licitat6rio deverao ser enviados
ao(a) pregoeiro(a), ate 03(tres) dias uteis anteriores a data fixada para a abertura da sessao
publica, exc1usivamente por meio eletronico via internet, atraves do endereco
elbia(tl:)aem.ms.gov.br.

19.9. As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da
arnpliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam 0 interesse da
adrninistracao, 0 principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

19.8. Para fins de aplicacao das sancoes administrativas constantes do item 06 do presente
Edital, 0 lance e considerado proposta.

19.7. Sera comunicada em tempo habil, por escrito, as empresas que retirarem 0 EDITAL,
qualquer alteracao que importe em modificacao de seus termos, que venha a ocorrer nele ou
em seus ANEXOS.

19.6. Ocorrendo a decretacao de feriado ou qualquer fato superveniente que irnpeca a
realizacao do certame na data marcada, todas as datas constantes deste EDITAL serao
transferidas, automaticamente, para 0 primeiro dia util ou de expediente normal,
subsequentes aos ora fixados.

19.5. A participacao na licitacao importa total, irrestrita e irretratavel aceitacao pelas
licitantes das condicoes do EDITAL, cujo desconhecimento nao podera alegar.

19.4. Levando-se em conta 0 interesse da AEMlMS, e facultada ao(a) Pregoeiro(a) e Equipe
de Apoio ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitacao, a promocao de diligencia
destinada a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou inforrnacao que deveria constar originariamente nas propostas.
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20-DOFORO

19.17. Em caso de duvidas sobre 0 Edital e Anexos prevalecera 0 estabelecido no Edital com
fundamento no art. 41 da Lei 8.666/93.

a) Everton Paini Malheiros;
b) Leonardo de Freitas Lamblem.

19.16. 0 presente Pregao sera conduzido pela Pregoeira Elbia Katiane Blanco Insaurralde,
auxiliada pela Equipe de Apoio, que sera composta pelos seguintes servidores:

19.15.1. De acordo com os § 2° e 3° do art. 21 do Decreto 5.450, 31 de maio de 2005: "§ 2°
Para participacao no Pregao eletronico, a licitante devera manifestar, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que sua proposta
esta em conformidade com as exigencias do instrumento convocatorio" e "§3° A declaracao
falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao e proposta sujeitara a licitante as
sancoes previstas neste decreto."

19.15. Serao analisadas as seguintes declaracoes digitalizadas: l.Declaracao de Inexistencia
de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitacao, na forma do § 2° do Art. 32 da Lei
9.666/93, alterada pela Lei 9.648/98, Lei 9854/99, 2.Declaracao de cumprimento ao disposto
no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituicao Federal, 3.Declaracao de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao e que sua proposta esta em conformidade com as
exigencias do instrumento convocatorio, 4.Declaracao ME/EPP/Cooperativa, na forma da
Lei 123/2006, alterada pela Lei 11.488/2007, quando for 0 caso, e 5.Declaracao
Independente de Proposta, de acordo com a lnstrucao Normativa n° 2 de 16 de Seternbro de
2009, serao tratadas de modo virtual pelo sistema. Em campo proprio, no memento da
elaboracao e envio da proposta, tambern enviara as referidas declaracoes, as quais somente
serao visualizadas pelo Pregoeiro na fase de habilitacao, quando tambem poderao ser
alteradas ou reenviadas pelos fornecedores, por solicitacao do(a) Pregoeiro(a).

19.14.1.AAEM/MS nao se responsabiliza pelos dados (telefone, CNPJ e e-mail) informados
de forma incorreta.

19.14. De acordo com a Instrucao Normativa n° 01 de 08 de agosto de 2002, em seu artigo
3°: "os pregoes presenciais e eletronicos serao realizados por interrnedio do Comprasnet,
precedidos das inclusoes dos respectivos avisos e Editais, assim como das suas publicacoes,
via SIDEC, publicados pela Imprensa Nacional e consequente divulgacao no Portal".
Portanto, ao fazer 0 download dos Editais todo 0 interessado devera informar corretamente
seu telefone, CNPJ e e-mail, para que numa eventual necessidade, 0 Pregoeiro e a Equipe de
Apoio possam entrar em contato.

19.13. A AEM/MS nao se responsabiliza por editais enviados por terceiros, considerando e
responsabilizando-se apenas pelas informacoes contidas em seus enderecos eletronicos
oficiais.
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NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Oespesa

ELBIA KATIANE BLANCO INSAURRALDE
Pregoeiro(a)

Campo Grande, 02 de marco de 2018.

20.1. Sera competente 0 Foro da Justica de Campo Grande/MS, para dirimir quaisquer
duvidas ou controversias oriundas desta licitacao, que nao puderem ser solucionadas
administrativamente.
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Assinatura do Responsavel

local e data

Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da

emissao, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivacao de suas
despesas, bern assim a realizacao de quaisquer outros atos ou operacoes que venham a
modificar sua situacao patrimonial;

b) cumpre as obrigacoes acessorias a que esta sujeita, em conformidade com
a legislacao pertinente;

II - 0 signatario e representante legal desta empresa, assumindo 0
compromisso de informar a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a entidade pagadora,
imediatamente, eventual desenquadramento da presente situacao e esta ciente de que a
falsidade na prestacao destas informacoes, sem prejuizo do disposto no art. 32 da Lei n~
9.430, de 1996, 0 sujeitara, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem as
penalidades previstas na legislacao criminal e tributaria, relativas a falsidade ideologica (art.
299 do Codigo Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art. 1~da Lei n~8.137, de 27 de
dezembro de 1990).

(Nome da empresa), com sede (endereco completo), inscrita no CNPJ sob 0
n~..... DECLARA a (nome da entidade pagadora), para fins de nao incidencia na fonte do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (lRPJ), da Contribuicao Social sobre 0 Lucro
Liquido (CSLL), da Contribuicao para 0 Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da
Contribuicao para 0 PIS/Pasep, a que se refere 0 art. 64 da Lei n~9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que e regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadacao de
Tributos e Contribuicoes devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, de que trata 0 art. 12da Lei Complementar n~ 123,de 14de dezembro de
2006.

lImo. Sr.
(autoridade a quem se dirige)

DECLARA(:A.O A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURiDICA CONSTANTE
DO INCISO XI DO ART 3~

Da lnstrucao Normativa SRF n~480, de 15 de dezembro de 2004

ANEXO 1- DECLARA<;AO OPT ANTE PELO SIMPLES
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