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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico - 32/2020 
 
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E ELETRO ELETRÔNICOS PARA DIRETORIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL. 
 
Tipo de Licitação: Menor Preço 
Forma de Julgamento: Por Item/lote 
Forma de Fornecimento: Imediato 
 
Regência: Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Federal nº 
8.666/1993, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, 
pelas demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
pelo presente edital. 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE RODEIO (SC) torna pública a licitação acima 
identificada, que tem como objeto registro de preço para aquisição 
de equipamentos de informática e eletro eletrônicos para Diretoria 
de Assistência Social, e que se processará na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, com o critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO POR 
ITEM, nos termos deste edital e de seus anexos, e em conformidade 
com as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, pela Lei Federal 
nº 8.666/1993, e da Lei Complementar nº 123/2006, e suas 
alterações, Lei Complementar Municipal nº 83 de 12 de dezembro de 
2018 e decreto municipal de regulamentação e pelas demais normas 
pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente edital. 
 
1.2. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por 
meio da internet, mediante condições de segurança – criptografia e 
autenticação – em todas as suas fases, sendo os trabalhos 
conduzidos pelo pregoeiro, com o suporte de sua equipe de apoio, 
os quais, juntamente, com a autoridade competente, formam o 
conjunto de operadores do sistema do pregão eletrônico.  
 
1.3. REALIZAÇÃO: O acesso ao pregão eletrônico está disponível no 
site da Prefeitura Municipal de Rodeio: 
 
DATA DA SESSÃO: 26 de outubro de 2020. 
HORÁRIO: 08h40min, horário de Brasília.  
LOCAL: https://comprasbr.com.br/ 
 
1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 08h30min do dia 
26/10/2020. 
 
1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 08h40min do dia 
26/10/2020.  
 
1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às oito horas e 
quarenta minutos do dia 26/10/2020. 
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1.7. TEMPO DE DISPUTA: dez minutos e está sujeita a prorrogações 
sucessivas sempre que houver lance nos dois minutos finais do 
prazo. 
 
1.8. REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será 
considerado o horário oficial de Brasília - DF. 
 
1.8.1. A(s) licitante(s) deverá(ão) observar a data e os horários 
limites previstos para a abertura das propostas, atentando também 
para a data e o horário para início da disputa.  
 
1.9. Impugnações ao Edital caso interpostos, deverão ser dirigidas 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-
mail: pmcomp@terra.com.br. Não serão aceitos se remetidos via fax 
ou correio.  
 
1.10. Pedidos de esclarecimento devem ser dirigidos ao pregoeiro, 
por escrito no endereço, Rua Barão do rio Branco, nº 1069, térreo, 
Centro, Rodeio (SC), ou ainda, pelo endereço eletrônico 
pmcomp@terra.com.br. Não serão aceitos se remetidos via fax ou 
correio. 
 
1.11. Expediente externo: De segunda-feira à sexta-feira, das 7h30 
as 11h30, de segunda e terça das 13h30 min as 17h00min, exceto 
feriados. Eventuais alterações de horário do expediente externo 
serão publicadas no site oficial do município, cabendo às 
licitantes realizar o acompanhamento. 
 
1 - DO OBJETO 
 
A presente licitação na modalidade de PREGÃO tem por objetivo 
receber propostas para: registro de preço para aquisição de 
equipamentos de informática e eletro eletrônicos para diretoria de 
assistência social e demais descrições conforme edital. 
 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas 
em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento: 
 
08 Fundo Municipal de Assistência Social 
1 Fundo Municipal de Assistência Social 
2050 Gestão do SUAS 
 
3. DO CREDENCIAMENTO  
 
3.1 - Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar 
no Portal de Licitações através do site https://comprasbr.com.br/. 
 
3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de 
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao 
sistema eletrônico. 
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3.3 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de 
exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Rodeio, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido 
da senha, ainda que por terceiros.  
 
3.4 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a 
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
 
3.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferira exatidão dos 
seus dados cadastrais no cadastro de fornecedor e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. 
 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá 
ensejar desclassificação no momento da habilitação 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.  
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que 
estejam com Credenciamento regular no Sistema. 
 
4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 
4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 
 
4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) 
anexo(s); 
 
4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil 
com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente; 
 
4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9ºda Lei 
nº 8.666, de 1993; 
 
4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata 
ou em processo de dissolução ou liquidação; 
 
4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
4.2.6.1. A vedação de constituição de empresas em consórcio, para 
o presente objeto, é o que melhor atende ao interesse público, por 
prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 
moralidade. Tal vedação, expressa neste Edital, visa afastar a 
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restrição à competição e, por conseguinte, maximizar o número de 
participantes no Pregão, uma vez que, no consórcio, diversas 
empresas são reunidas para apresentação de única proposta, 
reduzindo o número de potenciais licitantes e/ou incentivando as 
ilegais práticas de conluio/cartel. 
 
4.2.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);  
 
4.2.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 
12 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017);  
 
4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante 
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, 
relativo às seguintes declarações: 
 
4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
 
4.3.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 
prosseguimento no certame; 
 
4.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para 
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 
“não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 
 
4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no 
Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no Edital; 
 
4.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores;  
 
4.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, 
a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição;  
 
4.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente; 
 
4.3.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 
 
4.3.7. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
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deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991. 
 
4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer 
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste 
Edital. 
 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA  
 
5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema 
eletrônico até a data e horário marcado para abertura da sessão, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 
de propostas. 
 
5.2. O licitante será responsável por todas as transações que 
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  
 
5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou 
substituir as propostas apresentadas.   
 
5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o 
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
 
5.5.1. Valor unitário e total do item; 
 
5.5.2. Marca; 
 
5.5.3. Fabricante;  
 
5.5.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações 
similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no 
que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando 
for o caso;  
 
5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta 
vinculam a Contratada.  
 
5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente 
no fornecimento dos bens.  
 
5.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na 
etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 
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não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
 
5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (dias) 
dias, a contar da data de sua apresentação.  
 
5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos 
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, 
quando participarem de licitações públicas.  
 
5.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela 
Administração por parte dos contratados pode ensejar a 
fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Santa Catarina e, 
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 
execução da ata de registro de preço.  
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 
DE LANCES  
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, 
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados 
neste Edital.  
 
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência.  
 
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o 
licitante. 
 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
participantes. 
 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu 
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 
fase de aceitação. 
 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas 
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 
lances.  
 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de 
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
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6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
  
6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando 
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas 
no Edital.  
 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
 
6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre 
lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de 
serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 
lances.  
 
6.9. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o 
subitem anterior deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, 
devendo a ocorrência ser registrada em campo próprio do sistema.  
 
6.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar.  
 
6.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão 
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do licitante.  
 
6.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
6.13. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  
 
6.14. O critério de julgamento adotado será o menor preço, 
conforme definido neste Edital e seus anexos.  
 
6.15. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez 
minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 
de duração da sessão pública.  
 
6.16. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o 
item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 
sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários.  
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6.17. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens 
anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.  
 
6.18. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação 
automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela 
equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o 
valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar 
outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito 
de ordenação das propostas.  
 
6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a 
etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 
pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 
  
6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 
cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada.  
 
6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o 
direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após 
a comunicação automática para tanto.  
 
6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  
 
6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta.  
 
6.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de 
preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de 
desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 
fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  
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6.26. Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas 
de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, uma 
vez que a ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como 
um dos critérios de classificação.  
 
6.27. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, 
de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
fornecidos:  
 
6.27.1. Por empresas brasileiras;  
 
6.27.2. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no País;  
 
6.27.3. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação.  
 
6.28. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o 
sorteio como critério de desempate.  
 
6.29. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o 
Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital.  
 
6.29. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes.  
 
6.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta.  
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  
 
7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de 
possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como 
quanto ao cumprimento das especificações do objeto.  
 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que 
apresentar preço manifestamente inexequível.  
 
7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 
global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
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licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  
 
7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento 
digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, 
estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 
aceitação da proposta.  
 
7.4.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo 
Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do 
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado 
por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada 
antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  
 
7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o 
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação.  
 
7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 
informando no “chat” a nova data e horário para a sua 
continuidade.  
 
7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance 
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital.  
 
7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a 
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido preço melhor. 
 
7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo 
ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas 
e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, 
e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  
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7.9. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante 
deverá comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada 
neste Edital.  
 
8. DA HABILITAÇÃO  
 
8.1. Os documentos de habilitação deverão ser anexados em sua 
totalidade dentro do sistema, independentemente de cadastro no 
Sicaf no Portal de Licitações, endereço “http://comprasbr.com.br” 
quando do cadastramento da proposta de preço. Caso a empresa não 
anexar os documentos no sistema, a mesma será inabilitada. 
 
8.2. É de suma importância que os licitantes mantenham sua 
habilitação atualizada junto ao portal para que o Pregoeiro possa 
consultar na fase de habilitação a regularidade da empresa 
vencedora e dar prosseguimento ao certame.  
 
8.3. Os originais dos documentos exigidos neste edital, tudo 
devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser 
enviados por e-mail (pmcomp@terra.com.br) em até 2 horas após o 
processo de disputa sob pena de desclassificação, e posteriormente 
entregues ao Pregoeiro, no endereço da Prefeitura Municipal de 
Rodeio em até 8 dias, situada na Rua Barão do Rio Branco, nº 1069, 
Setor de Compras e Licitações, Rodeio – SC, CEP: 89.136-000, 
podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por 
tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia 
acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro. 
 
8.4. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não 
autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido. 
 
8.5. Os proponentes interessados na autenticação das cópias pela 
Prefeitura Municipal de Rodeio deverão procurar o Pregoeiro ou 
equipe de apoio, após a confirmação do vencedor para proceder a 
autenticação. 
 
8.6. Os documentos deverão ser apresentados encadernados ou fixos 
em pasta própria e numerados, não devendo ser entregues soltos. 
 
8.7. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar 
no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade 
do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da 
data de emissão. 
 
8.8. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO e a PLANILHA DO ITEM 
deverão ser apresentados em envelope, lacrado, contendo 
identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres: 
 
CP - COMISSÃO DE PREGÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ: 
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8.9. A sessão do pregão será suspensa para aguardar o recebimento 
da documentação original, no prazo determinado no chat, para a 
habilitação da(s) licitante(s). 
 
8.10. A(s) licitante(s) vencedora(s) que não cumprir(em) as 
determinações constantes neste edital será(ão) considerada(s) 
desistente(s), convocando-se a(s) segunda(s) colocada(s), sem 
prejuízo das sanções estabelecidas no deste Edital. 
 
8.11. Todas as licitantes participantes deverão acompanhar a 
sessão, via chat, durante todas as fases do pregão, assumindo os 
ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
8.12. As licitantes convocadas que não apresentarem proposta de 
preço e/ou outros documentos solicitados de acordo com o Edital, 
no prazo determinado via chat, serão desclassificadas e 
consideradas desistentes, não sendo convocadas posteriormente para 
qualquer outro item que a empresa venha a se classificar, sem 
prejuízo aos itens já aceitos pelo pregoeiro(a). 
 
8.13. Como requisito para a habilitação no Pregão a licitante 
deverá apresentar junto com os documentos de habilitação as 
seguintes declarações: 
 
8.13.1. Que inexiste fato superveniente, impeditivo da habilitação 
no presente certame licitatório; 
 
8.13.2. Que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos; 
 
8.13.3. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados 
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da 
Constituição Federal. 
 
8.14. Que apresenta proposta absolutamente independente em relação 
aos demais licitantes participantes deste Pregão Eletrônico, por 
consequência, incapaz de frustrar o caráter competitivo da 
presente licitação 
 
8.2. Habilitação jurídica:  
 
8.2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro 
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede;  
 
8.2.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: 
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  
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8.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores;  
 
8.2.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso 
de ser o participante sucursal, filial ou agência;  
 
8.2.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;  
 
8.2.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  
 
8.2.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País: decreto de autorização;  
 
8.2.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 
 
8.2.9. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.  
 
8.3. Regularidade fiscal e trabalhista:  
 
8.3.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 
mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 2014, do Secretário 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 
 
8.3.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 
 
8.3.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa 
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943; 
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8.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo 
exercício contrata ou concorre; 
 
8.3.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos 
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar 
tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 
8.3.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado 
como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
sob pena de inabilitação. 
 
8.4. Qualificação Econômico-Financeira.  
 
8.4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 
 
ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder 
Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões 
dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação 
Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no 
SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, 
caso contrário não terão validade. 
 
8.5. Qualificação Técnica  
 
8.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto 
desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 
8.5.2. Acarretará na desclassificação da empresa licitante por 
parte da equipe técnica avaliadora se não apresentar qualquer um 
dos documentos de que tratam as alíneas acima. 
 
8.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 
previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado 
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 
e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 
demonstrações contábeis do último exercício.  
 
8.7. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos 
subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos 
licitantes no portal para conferencia dos mesmos, sob pena de 
inabilitação e após solicitação do Pregoeiro no sistema 
eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso 
de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da 
documentação por meio do e-mail: pmcomp@terra.com.br. 
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8.7.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do 
preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos 
originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
 
8.7.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
8.7.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão 
estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os 
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz.  
 
8.7.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e 
filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND 
e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições.  
 
8.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 
e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  
 
8.8.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação. 
 
8.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma 
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida 
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.  
 
8.10. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto 
no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação.  
 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.  
 
8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a continuidade da mesma.  
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8.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 
habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital.  
 
8.13. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de 
pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, 
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e no art. 8º da 
Lei Estadual nº 8.417, de 2016, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  
 
8.14. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 
requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 
além da aplicação das sanções cabíveis.  
 
8.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação 
fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.  
 
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser 
encaminhada no prazo de duas horas, a contar da solicitação do 
Pregoeiro, no sistema eletrônico, sob pena de desclassificação, e 
deverá:  
 
9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou 
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo a última folha ser assinada digitalmente pelo 
licitante ou seu representante legal. 
 
9.1.2. Conterá indicação do banco, número da conta e agência do 
licitante vencedor, para fins de pagamento. 
 
9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será 
levada em consideração no decorrer da execução da ata de registro 
de preço e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso.  
 
9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, 
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam 
a Contratada. 
 
9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o 
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por 
extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).  
 
9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço 
global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os 
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valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 
 
9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, 
ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de 
qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação.  
 
9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus 
Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às 
especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante.  
 
10. DOS RECURSOS  
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização 
fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 
campo próprio do sistema. A falta de manifestação no prazo 
estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante 
vencedora.  
 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 
tempestividade e a existência de motivação da intenção de 
recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente em campo próprio do sistema.  
 
10.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito 
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 
recurso. 
 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à 
intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 
 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de 
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo 
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 
10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos 
insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital.  
 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  
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11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  
 
11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação 
de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em 
que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  
 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor 
classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar 
a ata de registro de preço, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de 2006. Nessas 
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados 
para acompanhar a sessão reaberta.  
 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico 
(“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório.  
 
11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de 
acordo com os dados contidos no cadastro de fornecedor, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 
 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado 
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de 
recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados.  
 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 
licitatório.  
 
13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  
 
13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a 
contratação, será firmado ata de registro de preço ou emitido 
instrumento equivalente.  
 
13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ata de 
registro de preço ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital.  
 
13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o 
órgão ou entidade para a assinatura da ata de registro de preço ou 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO  

 

Rua Barão do Rio Branco, 1069   /   89.136.000 – Rodeio   -   SC – Brasil   /   Fone/Fax (47) 3384-0161 – Ramal 222 
E-Mail: pmcomp@terra.com.br 

 

Prefeitura de Rodeio 
Fls: ___________ 

____________ 
Visto 

aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  
 
13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser 
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 
adjudicatário e aceita pela Administração.  
 
13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, 
emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:  
 
13.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à 
relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 
8.666, de 1993;  
 
13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões 
contidas no edital e seus anexos;  
 
13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são 
aquelas previstas nos arts. 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece 
os direitos da Administração previstos nos arts. 79 e 80 da mesma 
Lei.  
 
13.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, 
prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no 
termo de referência. 
  
13.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta 
ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da 
Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
 
13.6. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do 
instrumento de ata de registro de preço, e o fornecedor não 
estiver inscrito no cadastro de fornecedor, este deverá proceder 
ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.  
 
13.7. Na hipótese de irregularidade do registro no cadastro de 
fornecedor, o contratado deverá regularizar a sua situação perante 
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.  
 
13.8. Se o adjudicatário, no ato da assinatura da ata de registro 
de preço, não comprovar que mantém as mesmas condições de 
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da 
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 
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de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais.  
 
14. DO REAJUSTE  
 
14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.  
 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO  
 
15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de 
fiscalização estão previstos no Termo de Referência.  
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA  
 
16.1. As obrigações do Contratante e da Contratada são as 
estabelecidas no Termo de Referência.  
 
17. DO PAGAMENTO  
 
17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital.  
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES, FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
18.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) 
e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na 
legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita 
com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os 
respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, 
rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da 
Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a 
matéria. 
 
18.2 - O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s) gerados, na 
hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto 
nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes 
penalidades: 
 
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, 
que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo 
grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem 
em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia 
administrativa. 
 
II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em 
razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções 
médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo 
de até 60 (sessenta) dias. 
 
III - Penalidades pecuniárias: 
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a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo 
assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, 
correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor 
mensal ou total do Contrato; 
 
b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução 
parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios 
do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) 
do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o 
limite máximo de 30 (trinta) dias multa; 
 
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do 
Contrato, quando verificada distorções médias; 
 
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total 
do Contrato, quando verificada distorções graves; 
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou 
total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada 
pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por 
parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93; 
 
f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou 
total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por 
atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com 
agente público. 
 
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada 
nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à 
Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais. 
 
V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de 
alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das 
demais disposições deste Contrato. 
 
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do 
item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação 
das demais penalidades legais cabíveis. 
 
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à 
rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
18.3 - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as 
disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, 
contraditório e ampla defesa. 
 
18.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias 
referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a 
reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria 
direito. 
 
18.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes 
insuficientes para fazer face ao montante das penalidades 
pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para 
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que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, 
o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre 
estes e os créditos retidos. 
 
18.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo 
estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado 
judicialmente. 
 
18.7 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão 
de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. 
 
18.8 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes 
práticas: 
 
a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta 
ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar 
a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 
de contrato; 
 
b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com 
o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução 
de contrato; 
 
c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre 
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
 
d) “Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, 
direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando 
influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato; 
 
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 
ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do poder público, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; 
ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício 
do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria. 
 
18.9 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio 
ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção 
sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a 
inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 
de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em 
qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução do Contrato. 
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18.10 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a 
CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro 
multilateral, bem como o município de Rodeio/SC, através de seu 
representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução 
do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados 
à licitação e à execução do Contrato. 
 
19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a 
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este 
Edital.  
 
19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo 
e-mail: pmcomp@terra.com.br ou por petição dirigida ou protocolada 
no endereço Rua Barão do Rio Branco, nº 1069, Bairro Centro – 
Rodeio/SC – CEP 89.136-000. 
 
19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de 
até vinte e quatro horas.  
 
19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data 
para a realização do certame.  
 
19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo 
licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias 
úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
indicado no Edital.  
 
19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os 
prazos previstos no certame.  
 
19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados 
pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório 
e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.  
 
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
20.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema 
eletrônico. 
 
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, 
a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   
 
20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante 
a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 
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20.4. O licitante será responsável por todas as transações que 
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
20.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 
pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
20.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
 
20.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará 
direito à contratação. 
 
20.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.  
 
20.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus 
Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
 
20.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não 
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o 
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 
interesse público. 
 
20.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de 
seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as 
deste Edital. 
 
20.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço 
eletrônico https://comprasbr.com.br, https://www.rodeio.sc.gov.br, 
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço: Rua Barão do 
Rio Branco, nº 1069, Bairro Centro – Rodeio/SC – CEP 89.136-000, 
nos dias úteis, no horário das 07h30min às 17h00min, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo 
permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
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20.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os 
seguintes anexos: 
 
20.14.1. ANEXO I - Termo de Referência. 
 
20.14.2. ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial. 
 
20.14.3. ANEXO III – Minuta da ata de registro de preço. 
 
20.15. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
licitante vencedora, farão parte integrante da ata de registro de 
preços, independentemente de transcrição. 
 
Rodeio, 13 de outubro de 2020. 
 
 
 

PAULO ROBERTO WEISS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
Pregão nº Pregão Eletrônico - 32/2020  

Processo nº 44/2020 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1. Registro de preço para aquisição de equipamentos de 
informática e eletro eletrônicos para diretoria de assistência 
social, conforme constantes no termo de referencia a seguir 
descriminados. 
 
2 – DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A realização da licitação para registro de preços a ser 
realizada por esta entidade, cujo objeto consiste na eventual 
aquisição de produtos, permitirá além da redução de custos, uma 
projeção de aquisições para um período de 12 (doze) meses, podendo 
ultrapassar o exercício financeiro, sem comprometimento 
orçamentário em sua totalidade. 
 
2.2. Outrossim, salienta-se que esta entidade recebe, 
regularmente, provisões orçamentárias específicas, o que demanda a 
fiel observância dos preceitos legais que regem as compras 
governamentais na Administração Pública. 
 
2.3. Por fim, aduz-se que os materiais licitados enquadram-se na 
categoria de bens de consumo, de que trata a Lei nº 10.520/2002 e 
o Decreto nº 5.450/2005, uma vez que possuem padrões de desempenho 
e características gerais e específicas usualmente encontradas no 
mercado, podendo constituir-se em objeto de Registro de Preços 
licitado por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica. 
 
3 – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
 
Item Qtde. Und. Produto Valor Referência 

Unitário 
Valor Total 

de Referência 
2 2 UN APARELHO CELULAR TIPO SMARTPHONE, 

COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: TELA DE NO MÍNIMO 6.3 
POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO PADRÃO 
MÍNIMO FULL HD+ (2280 X 1080 
PIXELS), PROCESSADOR OCTA-CORE COM 
VELOCIDADE MÍNIMA DE 1.7 GHZ, 
PORÉM COM PELO MENOS 50% DOS 
NÚCLEOS COM VELOCIDADE IGUAL OU 
SUPERIOR A 2.0GHZ, ARMAZENAMENTO 
TOTAL DE NO MÍNIMO 64GB, 
EXPANSÍVEL ATÉ 256GB, E MEMÓRIA DE 
NO MÍNIMO 4GB, CONJUNTO DE CÂMERA 
TRASEIRA COM FLASH, SENDO QUE A 
PRINCIPAL DEVERÁ TER RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 48 MP. E CÂMERA 

R$1.970,52 R$3.941,04 
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SECUNDÁRIA FRONTAL, DE RESOLUÇÃO 
MÍNIMA DE 20MP, CAPACIDADE DE 
GRAVAÇÃO DE VÍDEO (FILMAGEM) COM 
RESOLUÇÃO MÍNIMO DE 3840X2160 
PIXELS (PADRÃO 4K) PARA A CÂMARA 
TRASEIRA, E, COM RESOLUÇÃO NO 
MÍNIMO FULL HD PARA A CÂMARA 
FRONTAL, DUAL CHIP, ACESSO A REDE 
DE DADOS MÓVEIS NO MÍNIMO COM 
PADRÃO 4G (GSM QUAD BAND, HSPA+, 
LTE), SISTEMA DE CONEXÃO BLUETOOTH 
4.2 E WIFI 802.11 B/G/N, DIRECT E 
HOTSPOT, SISTEMA DE LOCALIZAÇÃO 
GPS, NO MÍNIMO A-GPS, GLONASS, 
BDS, SISTEMA DE RECONHECIMENTO 
FACIAL, LEITOR DE DIGITAIS, 
ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, CONECTOR 
(JACK) PARA FONE DE OUVIDOS, E 
CONECTOR USB TYPE-C, BATERIA DE NO 
MÍNIMO 4.000MAH, PARA CADA 
APARELHO CELULAR FORNECIDO, DEVERÁ 
SER FORNECIDO O KIT COMPOSTO DOS 
SEGUINTES ITENS: CARREGADOR 
RÁPIDO, FONE DE OUVIDO, PELÍCULA 
PROTETORA PRA TELA COM 
CARACTERÍSTICAS ANTI-IMPACTO, DE 
VIDRO TEMPERADO 3D COM BORDAS COM 
CURVATURA APROPRIADA PRA O MODELO 
ESPECÍFICO DO APARELHO OFERTADO, 
TOTALMENTE TRANSPARENTE E DE ÓTIMA
QUALIDADE - NÃO INSTALADA NO 
APARELHO, CAPA PROTETORA PRA O 
APARELHO COM CARACTERÍSTICAS ANTI-
IMPACTO, FEITO DE MATERIAL 
TPU/SILICONE, DESIGN AIR BAG 
CONTRA CHOQUE E QUEDA, COM CANTOS 
REFORÇADOS, FUROS EXATOS, 
ANTIDERRAPANTE, FLEXÍVEL, TOTAL 
TRANSPARENTE - NÃO INSTALADA NO 
APARELHO, COMPROVAÇÃO DE 
HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL, SISTEMA 
OPERACIONAL ANDROID NO MÍNIMO NA 
VERSÃO 9 (OU COMPATÍVEL COM ESTA 
VERSÃO - EXEMPLO MIUI), DEVERÁ 
FORNECER, NO MÍNIMO, 01 (ANO) ANO 
DE GARANTIA, PARTIR DO ATESTO DA 
NOTA FISCAL/FATURA. MODELOS DE 
REFERÊNCIA: SAMSUMG GALAXY A51, 
XIAOMI NOTE 8 PRO, MOTOROLA G8 
PLUS. 

3 2 UN NOTEBOOK COM PROCESSADOR NO MÍNIMO 
INTEL CORE I5 OU AMD A10 OU 
SIMILAR, 1 (UM) DISCO RÍGIDO 
MINIMO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE 
DE ROTAÇÃO 7200 RPM, QUE ESTEJA EM 
LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, 
MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) 
GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS 
IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES 
CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ 
OU SUPERIOR, TELA DE LED DE 15.6 
POLEGADAS OU MAIOR, SUPORTAR 
RESOLUÇÃO 1.600 X 900 PIXELS, 
TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS 

R$4.806,64 R$9.613,28 
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CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, 
INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS 
POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, 
MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) 
BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO 
COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM 
(SCROLL), INTERFACES DE REDE 
10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E 
WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, 
SISTEMAS OPERACIONAL WINDOWS 10, 
BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON 
DE LÍTION COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) 
CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA 
COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR 
INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 01 (UMA) 
HDMI, BLUETOOTH, LEITOR DE CARTÃO, 
WEBCAM FULL HD (1080P), DEVERÁ VIR 
ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO 
ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E 
ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, O 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM 
USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, 
GARANTIA DE 12 MESES. 

4 1 UN TELEVISOR EM CORES, 55 POLEGADAS, 
TELA LED, COM SMART TV, WI-FI 
EMBUTIDO, COM CONTROLE REMOTO, 
CONTENDO NO MÍNIMO, MINIMO 2 
ENTRADAS HDMI E DUAS ENTRADAS USB, 
DEVE PERMITIR AJUSTES DE IMAGEM, 
ESTÉREO/SAP, DESLIGAMENTO 
AUTOMÁTICO, CLOSED CAPTION, 
SISTEMA DE ÁUDIO, ALIMENTAÇÃO 220 
VOLTS, CONSUMO DE ENERGIA MÍNIMO 
EM STANDBY, COM GARANTIA MÍNIMA DE 
01 ANO. É OBRIGATÓRIA A 
APRESENTAÇÃO DE PROSPECTO/CATÁLOGO 
TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, QUE 
APRESENTE AS CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS EM CONFORMIDADE COM AS 
DESCRITAS NO EDITAL, APRESENTADOS 
NA LÍNGUA PORTUGUESA E GRIFADOS OS 
PRINCIPAIS ITENS TÉCNICOS, 
FACILITANDO ASSIM A IDENTIFICAÇÃO 
NO PROSPECTO, BEM COMO 
IDENTIFICAR/INFORMAR A FONTE 
(SITE, EMPRESA, LOJA) DE ONDE FOI 
EXTRAÍDO O PROSPECTO + SUPORTE DE 
PAREDE PARA TV 55 POLEGADAS, 
SUPORTE DE PAREDE, FIXO, NA COR 
PRETA, ACOMPANHADO DOS ACESSÓRIOS 
DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, ARRUELAS E 
BUCHAS). COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 
ANO. 

R$3.125,27 R$3.125,27 

5 2 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 
MONO, DE ALTA VELOCIDADE COM 
DUPLEX COMPLETO E REDE WIRELESS, 
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER 
VISOR LCD, VELOCIDADE PRETO (PPM) 
NO MÍNIMO 40PPM, RESOLUÇÃO EM DPI 
NO MÍNIMO 1200 X 1200 DPI, TEMPO 
DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA 
IGUAL OU MENOR QUE 8,5 SEGUNDOS, 
MEMÓRIA PADRÃO NO MÍNIMO 128MB 

R$3.234,18 R$6.468,36 
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EMULAÇÃO NO MÍNIMO PCL6 / POST 
SCRIPT 3, DUPLEX, INTERFACES NO 
MÍNIMO WIRELESS (INTEGRADO) 
802.11B/G/N, ETHERNET E USB 2.0 DE 
ALTA VELOCIDADE, IMPRESSÃO VIA USB 
(PEN DRIVE), VOLUME DE CICLO 
MENSAL NO MÍNIMO 50.000 PÁGINAS, 
MANUSEIO DO PAPEL CAPACIDADE DA 
BANDEJA DE PAPEL NO MÍNIMO 250 
FOLHAS, CAPACIDADE DE BANDEJA 
ADICIONAL 500 FOLHAS, CAPACIDADE 
DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS, 
TAMANHOS DO PAPEL ATÉ 21,6 X 35,6 
CM (TAMANHO OFÍCIO), TIPOS DE 
PAPEL PAPEL COMUM, PAPEL FINO, 
PAPEL RECICLADO, ADF 50 FOLHAS, 
VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO NO 
MÍNIMO 35CPM, AMPLIAÇÃO / REDUÇÃO 
25% - 400%, TAMANHO DO VIDRO DE 
EXPOSIÇÃO NO MÍNIMO A4, COPIA SEM 
USO DO PC, AGRUPAMENTO DE CÓPIAS 
(2 EM 1), REFERÊNCIA: BROTHER, 
LEXMARK, HP, CANON 

1 - EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 
 

Item Qtde. Und. Produto Valor Referência  
Unitário 

Valor Total 
de Referência 

1 2 UN COMPUTADOR CORE I5 OU SUPERIOR, 
CONSTRUÍDO EM GABINETE TIPO SFF 
(SMALL FORM FACTOR) OU DESKTOP 
SLIM, COM PROCESSADOR INTEL CORE 
I5-9400 (2.9 GHZ A 4.1 GHZ, CACHE 
DE 9MB. HEXA CORE, 9ª GERAÇÃO), 
MEMÓRIA DE 8GB, 2400MHZ, DDR4(2X 
4GB), SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 
INTERNO AO GABINETE CONTENDO 01 
(UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 
PADRÃO S.M.A.R.T (SELF MONITORING, 
ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY) 
COM CAPACIDADE DE 1TB DE 7.200 
RPM, CONTROLADORA DE REDE GIGABIT 
ETHERNET: POSSIBILIDADE DE OPERAR 
A 10, 100 E 1000 MBPS, COM 
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA 
VELOCIDADE DA REDE, CONECTOR RJ-45 
FÊMEA, PLACA MÃE: POSSUI 02 (DOIS) 
SLOTS PCIE (NO MÍNIMO 1 (UM) SLOT 
DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES 
PCIE X16), MÍNIMO DE 08 PORTAS 
USB, CHIP DE SEGURANÇA TPM VERSÃO 
2.0, INTEGRADO PARA CRIPTOGRAFIA, 
SENSOR DE INTRUSÃO, 1X VGA, 1X 
HDMI, 1X DISPLAYPORT, SUPORTE A 
DIRECTX 12, OPENGL 4.4, DRIVE DE 
LEITURA E GRAVAÇÃO DE MÍDIA ÓPTICA 
INTERNO AO GABINETE(DVD-RW), FONTE 
DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA 
DE 180W E COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 
92%. TECLADO PADRÃO ABNT-II COM 
CONECTOR USB (CABO PARA CONEXÃO AO 
MICROCOMPUTADOR COM, NO MÍNIMO, 
1,5 METROS), MOUSE ÓTICO COM 
CONECTOR USB COM 3 BOTÕES (SENDO 
UM BOTÃO PARA ROLAGEM DE TELAS -

R$3.925,11 R$7.850,22 
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"SCROLL") E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 
1000DPI, SISTEMA OPERACIONAL 
WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS 
(DEVE ESTAR ATUALIZADO, E COM 
TODOS OS DRIVERS INSTALADOS, PARA 
SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO). 

2 2 UN MONITOR COM TELA MINIMA DE 21 
POLEGADAS, TIPO DE TELA LED, 
FORMATO DA TELA WIDESCREEN, PAINEL 
TIPO IPS, SAÍDA HDMI E 
DISPLAYPORT, AJUSTE DE ALTURA DE 
PELO MENOS 10 CM E ROTAÇÃO DO 
PAINEL DE 90°, RELAÇÃO DE ASPECTO 
16:9 (RESOLUÇÃO 1920X1080) OU 
16:10 (RESOLUÇÃO 1920X1200), TAXA 
DE ATUALIZAÇÃO DE PELO MENOS, 60 
HZ, FONTE BIVOLT (127V A 220V), 
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. 

R$798,58 R$1.597,16 

3 2 UN ESTABILIZADOR TENSÃO 1000 W, 
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000VA, 
BIVOLT AUTOMÁTICO, TOMADAS NBR 
14136, COR PRETO, GARANTIA MÍNIMA 
DE UM ANO. 

R$233,26 R$466,52 

TOTAL LOTE R$ 9.913,90 
TOTAL GERAL R$ 33.061,85 

 
4 – DO PRAZO DE ENTREGA 
 
4.1. Máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da 
ordem de compra. 
 
4 – DA GARANTIA MÍNIMA 
 
4.1. O PERÍODO DE GARANTIA será aquele oferecido pela CONTRATADA 
em sua Proposta Comercial, observado o prazo mínimo exigido neste 
TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
4.2. O inicio do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de 
recebimento da nota fiscal do termo de recebimento definitivo. 
 
4.3. Os 60 (sessenta) dias iniciais do PERÍODO DE GARANTIA serão 
considerados como PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL. 
 
4.4. Durante o PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL, caso o 
produto apresente mais de 3 (três) falhas de funcionamento, do 
mesmo tipo ou não, deverá ser substituído por outro completamente 
novo e com as mesmas características deste. 
 
4.5. A CONTRATADA, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de 
manutenção total durante todo o PERÍODO DE GARANTIA nas 
instalações da municipalidade, exceto nos casos em que, 
comprovadamente, o mesmo deva ser reparado em laboratório próprio. 
 
4.6. O prazo para atender aos chamados técnicos efetuados pela 
CONTRATANTE no PERÍODO DE GARANTIA será de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados a partir da data/hora da sua solicitação. 
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4.7. O prazo para recuperação do produto, nos casos em que o mesmo 
possa ser realizado na Sede da CONTRATANTE, será de 96 (noventa e 
seis) horas, contados da data/hora da primeira visita técnica 
realizada pela CONTRATADA. 
 
4.8. O prazo para recuperação e devolução do produto, nos casos em 
que o mesmo, comprovadamente, deva ser removido para laboratório 
próprio da CONTRATADA, será de até 10 (dez) dias úteis, contados 
da data de sua remoção. 
 
4.9. Caso não seja possível a recuperação dos produtos dentro dos 
prazos e condições previstas nos itens 4.7 e 4.8, a CONTRATADA 
fica obrigada a substituir os mesmos, por backup, com as mesmas 
características e em perfeitas condições de funcionamento, até que 
o problema no produto original seja solucionado e o mesmo 
devolvido. Neste caso, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 60 
(sessenta) dias corridos para a devolução definitiva do produto 
original, em perfeito funcionamento, ou outro completamente novo 
com as mesmas características. 
 
4.10. A CONTRATADA fica obrigada, durante o PERÍODO DE GARANTIA e 
em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou 
componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora 
de linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, 
por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, a 
proceder a substituição por produto e/ou componente 
tecnologicamente equivalente ou superior. 
 
4.11. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em 
manutenção deverão ser novos e originais, com garantia mínima 
enquanto perdurar o CONTRATO. 
 
4.12. Os chamados técnicos serão sempre realizados pelo setor de 
compras diretamente à CONTRATADA que, no caso de ter Assistência 
Técnica Terceirizada, deverá tomar todas as providências 
necessárias ao pleno atendimento do chamado junto à sua 
credenciada, obedecendo rigorosamente os prazos e condições aqui 
estabelecidos. 
 
4.13. Toda e qualquer despesas decorrentes da execução dos 
SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as substituições de 
produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da 
CONTRATADA, bem como a responsabilidade dos produtos e/ou seus 
componentes que estiverem sob sua guarda, ou sob a guarda de sua 
Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos. 
 
4.14. A garantia de todos os produtos será de um ano, salvo conste 
na descrição do item. 
 
5 – DO LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
 
5.1. A entrega deverá ocorrer no horário de 07h30min às 11h30min e 
das 13h30min as 17h00min horas, de segunda a sexta-feira, exceto 
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feriados, e em um dos endereços abaixo, a ser definido pela PMR: 
Rua Barão do Rio Branco, 1069, Rodeio – SC. 
 
5.2. No ato da entrega, o setor responsável emitirá TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO relacionando todos os produtos recebidos, 
nos termos da Nota Fiscal. 
 
5.3. Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por 
técnico da Seção responsável, e constará das seguintes fases: 
 

a) Abertura das embalagens; 
b) Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas 

exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas pela CONTRATADA; 
 
5.4. O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis, 
contados da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 
 
5.5. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de 
mau funcionamento do produto, verificados na inspeção do mesmo, 
este deverá ser substituído por outro com as mesmas 
características, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a 
contar da data de realização da inspeção. 
 
5.6. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos 
produtos com as especificações técnicas exigidas no Edital e 
aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a Seção responsável emitirá o 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
 
5.7. Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os prazos 
e procedimentos estabelecidos nestas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO. 
 
6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

 Acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos; 
 Vetar o emprego de qualquer produto que considerar 

incompatível com as especificações apresentadas na proposta 
da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar 
seus bens patrimoniais ou ser prejudicial à saúde dos 
servidores; 

 Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efetiva entrega do 
equipamento objeto desta licitação; 

 Efetuar o pagamento à Contratada; 
 Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas 

regulamentares e contratuais cabíveis; 
 Receber os objetos entregues pela CONTRATADA, que estejam em 

conformidade com a proposta aceita; 
 Recusar com a devida justificativa, qualquer material 

entregue fora das especificações constantes na proposta da 
CONTRATADA; 

 Informar à CONTRATADA, dentro do período de garantia, os 
novos locais para prestação da assistência técnica, caso 
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ocorra remanejamento de equipamentos para outras unidades da 
Contratante não informada neste Termo de Referência; 

 Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente 
causados à empresa, decorrentes do mau uso, operação 
imprópria, a partir do ato da recepção do produto fornecido 
para teste até a sua aceitação final, desde que, na sua 
apresentação, o produto não tenha apresentado defeitos; 

 Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa 
vencedora do certame licitatório dentro dos prazos 
preestabelecidos em Contrato; 

 Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências 
relacionadas com o fornecimento dos Produtos de Objeto deste 
Termo de Referência; 

 Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado. 
 
7 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

 Fornecer os equipamentos conforme especificações técnicas 
constantes da sua proposta comercial, que não poderão ser 
inferiores as especificações contidas neste Termo de 
Referência, e nos prazos constantes na Ordem de Fornecimento; 

 A CONTRATADA deverá entregar todos os produtos, bem como 
catálogos, manuais, página impressa do sítio do fabricante na 
Internet ou quaisquer outros documentos que comprovem o 
atendimento das especificações técnicas deste Termo de 
Referência; 

 Fornecer materiais novos (sem uso, reforma ou 
recondicionamento) e que não estarão fora de linha de 
fabricação, pelo menos, nos próximos 90 (noventa) dias, de 
maneira a não prejudicar a execução dos objetos ora 
contratados; 

 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem 
solicitados pelo município de Rodeio, relacionados com as 
características e funcionamento dos bens cotados; 

 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem 
solicitados pela Contratada, relacionados com as 
características e funcionamento os equipamentos e também na 
compatibilidade com software e equipamentos de terceiros; 

 Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem 
de Fornecimento, os bens objeto da presente contratação, às 
suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido; 

 Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência 
técnica dos equipamentos, na forma e nos prazos estabelecidos 
no presente Termo de Referência; 

 Garantir a reposição de peças pelo período da garantia, na 
forma estabelecida neste Termo de Referência; 

 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
de caráter urgente em ralação ao fornecimento dos 
equipamentos que forem objetos do Contrato e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 
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 Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à 
contratante, que deverá responder pela fiel execução do 
CONTRATO; 

 Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do 
fiscal do Contrato, inerentes à execução do objeto 
contratual; 

 Reparar quaisquer danos diretamente causados à Contratante ou 
a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, 
prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação 
contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços 
pela CONTRATANTE. Apurado o dano e caracterizada sua autoria 
por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a 
Contratante o valor correspondente, mediante ao desconto da 
garantia dada ou de pagamento à que a Contratada fizer jus, a 
ser emitida pelo fiscal do contrato no valor correspondente 
ao dano acrescido das demais penalidades constantes do 
instrumento convocatório; 

 Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à 
fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE, cujo 
representante terá poderes para sustar o serviço, total ou 
parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a 
medida necessária e recusar os materiais e equipamentos 
empregados que julgar inadequado; 

 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas 
condições da habilitação; 

 Emitir fatura no valor pactuado e condições do Contrato, 
apresentando-a a Contratante para ateste e pagamento; 

 Substituir os materiais e equipamentos, uma vez vetados, ou 
os que apresentarem defeitos, no prazo máximo de 96 (noventa 
e seis) horas, sem ônus para a CONTRATANTE; 

 Fornecer todos os bens relacionados neste certame contemplar 
todos os custos inerentes à contratação e ainda aqueles 
decorrentes de fretes, seguros, embalagens, fiscais, 
trabalhistas e demais encargos contribuições, impostos e 
taxas estabelecidos na forma da Lei; 

 A CONTRATADA obriga-se a fornecer todos os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPCs), estes últimos, quando for o caso, aos 
empregados alocados na execução do objeto do contrato, 
FISCALIZANDO-LHES o uso; 

 Manter seus empregados alocados na execução do contrato sob 
regular vínculo empregatício e segurados contra acidentes de 
trabalho. 

 
8 – DO PRAZO CONTRATUAL 
 
8.1. O prazo estimado para a aquisição dos equipamentos será de um 
ano, contado a partir da data de assinatura da ata de registro de 
preço. 
 
9 – DO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO 
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9.1. Será responsável pela conferência a Diretoria de Assistência 
Social ou servidores por estes legalmente autorizados, que deverão 
atestar o entrega dos materiais, para viabilizar o encaminhamento 
das Notas Fiscais para as providências de pagamento. 
 
9.2. O fiscal da ata de registro de preço é o Servidor Público 
Luiz Leonel Pacher Filho. 
 
10 – DO REAJUSTE 
 
10.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, até a entrega total 
dos itens adquiridos. 
 
10.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, acréscimos ou supressões que fizerem necessários no 
quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
11 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
11.1. A presente contratação encontra amparo legal na Lei n° 
10.520, de 2002, nos Decretos 3.555, de 2000 e 5.450, de 2005, e 
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93. Sendo realizada na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item. 
 
11.2. Os equipamentos se enquadram na classificação de serviços 
comuns, pois são facilmente encontrados no mercado, podem ser 
especificados, tendo as suas características de desempenho e 
qualidade estabelecidos de forma objetiva, correspondendo às 
exigências expressas na legislação vigente. 
 
11.3. Considerando os preços pesquisados no mercado, a aquisição 
está estimada em R$ 33.061,35 (trinta e três mil sessenta e um 
reais e trinta e cinco centavos). 
 
12 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
12.1. – A proposta de preço ajustada ao valor do lance das 
Licitantes deverá seguir a forma definida no Termo de Referência, 
devendo conter os seguintes termos: 
 

 Os termos de prestação da garantia nos prazos estipulados 
para o Item em apreço; 

 Concordar com todos os termos e condições estabelecidas neste 
Termo de Referência, incluindo as obrigações da contratante, 
de entrega, e demonstrar estar ciente das sansões 
administrativas em decorrência de aplicação de acordo de 
nível de serviço ou por descumprimento das demais cláusulas 
deste Termo de Referência; 

 Deverá ser anexada descrição do(s) produto(s) que será(ão) 
fornecido(s). 

 
13 – DO PAGAMENTO 
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13.1. O pagamento será efetuado de acordo com os valores 
estipulados na ata de registro de preço firmado com a LICITANTE 
vencedora do Procedimento Licitatório. 
 
13.2. Os produtos entregues serão homologados por servidor ou 
comissão especialmente designada pela autoridade competente no 
prazo de até 15 (quinze) dias corridos contados da data do 
recebimento dos produtos que deverá vir acompanhado da Nota Fiscal 
Correspondente. 
 
13.3. A Aceitação dar-se-á após a assinatura do Termo de 
Aceitação. 
 
13.4. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias contados a 
partir da Assinatura do Termo de Aceitação. 
 
13.5. Para a realização do pagamento, a Licitante vencedora deverá 
fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em letra legível, 
o nome do Banco, conta bancária e Agência ou de sua preferência. 
 
13.5.1. Os pagamentos somente serão efetuados via depósito 
bancário. 
 
13.6. É condição indispensável para que o pagamento seja efetuado 
no prazo estipulado que os documentos apresentados na fase de 
habilitação não se encontrem com o prazo de validade vencido. 
 
14 - DA FONTE DE RECURSOS 
 
14.1. As despesas oriundas da execução da ata de registro de preço 
a ser firmado correrão por contados recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Município de Rodeio - SC, ano 
2020/2021. 
 
15 – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
15.1. O Pregoeiro responsável pelo certame reserva-se o direito de 
solicitar da Licitante, em qualquer tempo, no curso da licitação, 
quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-
lhe prazo para atendimento. 
 
15.2. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital 
implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, a concessão de 
prazo para complementação da documentação exigida para a 
habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo 
pregoeiro. 
 
15.3. Este Termo de Referência, assim como o Edital, a proposta 
comercial da adjudicatária e os documentos por ela apresentados 
integram e obrigam a partes em todos os seus termos. 
 
15.4. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, 
serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contratado. 
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16 – DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS 
 
16.1. Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos sobre os 
materiais em questão poderão ser feitos através dos telefones: 
(47) 33840161, no horário comercial, ou por e-mail: 
licitacaorodeio@terra.com.br. 
 
Rodeio 13 de outubro de 2020. 
 
 

Maria Dolores Fiamoncini 
Diretora de Assistência Social 

 
De acordo 
 

Paulo Roberto Weiss 
Prefeito Municipal 
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ANEXO II 
 

Pregão Eletrônico - 32/2020  
Processo nº 44/2020 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
ITEM DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. QDE VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL 

       
       
       
       

Valor Total R$ ..... (...) R$  
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE E REPRESENTANTE LEGAL  
 
RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ENDEREÇO e TELEFONE:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CARGO:  
CARTEIRA DE IDENTIDADE  
CPF:  
 
2. CONDIÇÕES GERAIS:  
 
VALIDADE DA PROPOSTA:  
PRAZO DE PAGAMENTO:  
BANCO:  
AGÊNCIA:  
CONTA CORRENTE:  
 
3. A proponente declara conhecer os termos do instrumento 
convocatório que rege a presente licitação.  
 
Local e data  

 
Assinatura e carimbo da proponente 
(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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ANEXO III 
 

Ata de registro de Preço Nº ...../2020 
 

Aos ......... dias do mês de ............ do ano de 2020, às 
.............. horas, no Departamento de Compras, localizado no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Rodeio, o Município de Rodeio, 
em face da classificação das propostas apresentadas no processo 
administrativo nº 44/2020, modalidade Pregão eletrônico 32/2020, 
na ata de julgamento de preços, homologada em .../..../2020, O 
MUNICÍPIO DE RODEIO, inscrito no CNPJ sob o nº 83.102.814/0001-64, 
com sede na Rua Barão do Rio Branco, 1069, Bairro Centro, Rodeio, 
Estado de Santa Catarina, CEP: 89136-000, representado pelo seu 
Prefeito Municipal Senhor Paulo Roberto Weiss, daqui pra frente 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ................ 
estabelecida na cidade de ........... - ............, na rua 
................, n.º ..........., inscrita no CNPJ sob nº 
..............., daqui a diante denominada “CONTRATADA”, 
representada neste ato por ....................., portador do RG. 
n.º .......... e CPF nº ................, resolve registrar os 
preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a 
classificação por elas alcançadas, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de 
Registro de Preços. Este procedimento licitatório obedecerá, 
integralmente, à Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que 
instituiu a modalidade Pregão e, subsidiariamente, à Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preço para 
aquisição de equipamentos de informática e eletro eletrônicos para 
diretoria de assistência social. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA 
 
2.1. A presente ata tem o valor global estimado de R$ __________ 
(___________), conforme proposta apresentada, que integra o 
presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes. 
 
2.2. É obrigatório que a contratada faça constar, no documento 
fiscal, para fins de pagamento, as informações relativas aos seus 
dados bancários, bem como comprovação de ser optante pelo sistema 
SIMPLES, se for o caso. 
 
2.3. È obrigação da contratada manter durante a execução 
contratual todas as condições de habilitação exigidas, sob pena de 
rescisão contratual e pena do item “6” desta ata. 
 
2.4. Caso não se encontre regularizada, a mesma terá o prazo de 15 
dias, contados da sua notificação, para regularização, sem 
prejuízo da comunicação ao órgão fiscalizador do tributo. 
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2.5. Em cumprimento às normas e procedimentos previstos na IN 
1234/12, expedida pela Secretaria da Receita Federal, este 
Município efetuará retenção dos IRPJ, COFINS e PIS/PASEP, CSLL, 
sobre os pagamentos que efetuar a Pessoas Jurídicas em razão do 
fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive 
obras, observados os procedimentos pertinentes, exceto para as 
empresas optantes do “SIMPLES” quando, por ocasião da apresentação 
da Nota Fiscal, comprovarem a referida opção mediante documento 
oficial fornecido pela Delegacia da Receita Federal, extraído do 
CNPJ. 
 
2.6. O ISSQN será retido conforme legislação tributária municipal 
(somente para prestação de serviços). 
 
2.7. Em caso de atraso no pagamento, desde que a contratada não 
tenha concorrido para tanto, os valores devidos poderão ser 
corrigidos, mediante solicitação expressa, pela variação do IPCA 
havida entre as datas do vencimento e do efetivo pagamento. 
 
2.8. O CNPJ da CONTRATADA constante da nota fiscal e fatura deverá 
ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento 
licitatório. 
 
2.9. A garantia de todos os itens do edital serão de um ano, salvo 
aqueles expresso na descrição dos itens. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ATA E DO PRAZO 
 
3.1. A ata regular-se-á, no que concerne a sua alteração, 
inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666/93, 
observadas suas alterações posteriores, pelas disposições desta 
ata e pelos preceitos do direito público. 
 
3.2. A ata poderá, com base nos preceitos de direito público, ser 
rescindida pelo CONTRATANTE, a todo e qualquer tempo, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
mediante simples aviso, observadas as disposições legais 
pertinentes. 
 
3.3. Farão parte integrante da ata as condições previstas no 
edital e na proposta apresentada pela CONTRATADA. 
 
3.4. A ata de registro de preço terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua publicação. 
 
3.5. Caso se faça necessárias alterações contratuais às mesmas 
será objeto de estudo entre as partes e só efetivado mediante 
autorização da CONTRATANTE através de Termo Aditivo. 
 
3.6. A CONTRATADA também não poderá transferir esta ata no todo ou 
em parte, sem obter consentimento por escrito da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à 
conta de dotação orçamentária consignada no Orçamento Programa 
2020/2021 da Prefeitura Municipal de Rodeio. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
5.1. DA CONTRATANTE: 
 
5.1.1. Designar um Fiscal para promover o recebimento e a 
fiscalização do objeto do presente edital, que notificará à 
empresa todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, 
determinando o que seja necessário para regularização das falhas, 
faltas e defeitos observados (art. 67, da Lei 8.666/93). 
 
5.1.2. Aplicar a empresa vencedora penalidades, quando for o caso. 
 
5.1.3. Formalizar e assinar a ata e convocar a consignatária da 
ata para assinatura nos termos da legislação pertinente e 
consequentemente emitir nota de empenho de acordo com o artigo 57 
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, sob pena de 
ilegalidade dos atos. 
 
5.1.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao 
Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 
 
5.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições 
estabelecidas no edital. 
 
5.1.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não 
será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização 
monetária. 
 
5.1.7. O objeto desta licitação deverá estar dentro das normas 
técnicas aplicáveis, ficando, desde já, estabelecido que o 
recebimento da Secretaria Municipal responsável e por servidores 
habilitados indicados para tal fim conforme estabelece Artigo 73, 
Inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e caso não satisfaçam a ata. 
 
5.1.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a 
entrega da nota fiscal no setor competente. 
 
5.1.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de 
qualquer sanção. 
 
5.2. DA CONTRATADA: 
 
5.2.1. Assinar a ata de registro de preço com o órgão no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
convocação. 
 
5.2.2. O vencedor ficará obrigado a iniciar a entrega do objeto 
desta licitação, pretendidos pelo Município de Rodeio, através da 
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Diretoria de Assistência Social, imediatamente, após a convocação 
formal através de Ordem de Fornecimento de Produtos. 
 
5.2.3. Fornecer os bens de acordo com as exigências do Edital do 
Pregão e Termo de Referência, sendo obrigada a substituir o bem, 
em desacordo com as especificações propostas e recusado por justo 
motivo pelo encarregado do recebimento. 
 
5.2.4. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas de 
habilitação e qualificação, durante todo o período da ata 
resultante desta compra. 
 
5.2.5. Substituir ás suas expensas, toda e qualquer produto 
entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões de 
qualidade exigidos, com defeito, vicio ou que vier a apresentar 
problema quanto ao seu dentro período de garantia. 
 
5.2.6. Responsabilizar- se pela fiel entrega do objeto licitado no 
prazo estabelecido no Termo de Referência e na ata. 
 
5.2.7. Manter, durante o prazo de vigência da ata todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
 
5.2.8. Receber o pagamento, conforme o disposto nesta ata. 
 
5.2.9. Atender a execução na sua totalidade ou parceladamente, 
ficando assim, a critério do CONTRATANTE. 
 
5.2.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, 
bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, 
de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ata. 
 
5.2.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, 
no tocante ao fornecimento do objeto, assim como ao cumprimento 
das obrigações previstas nesta Minuta de ata de registro de preço. 
 
5.2.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena 
operacionalidade do fornecimento do objeto, inclusive considerados 
os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
 
5.2.13. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração 
ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis 
necessários para recebimento de correspondência. 
 
5.2.14. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito 
cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, os ônus decorrentes. 
 
5.2.15. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições do edital e desta ata, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
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inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima 
desse limite ser resultantes de acordo entre as partes. 
 
5.2.16. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar ou retirar a 
Ordem de Fornecimento injustificadamente, decairá do direito de 
fornecimento do objeto adjudicado, sujeitando-se às penalidades 
dispostas nesta ata. 
 
Parágrafo Primeiro - Se a licitante vencedora injustificadamente 
ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da nota de 
empenho, a sessão será retomada e os demais licitantes serão 
chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de 
suas respectivas ofertas, observado que o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sujeitando-se o 
desistente às penalidades constantes desta ata. 
 
CLÁUSULA SEXTA - 18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, PENALIDADES, 
FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
6.1. Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e 
seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na 
legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita 
com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os 
respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, 
rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da 
Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a 
matéria. 
 
6.2. O CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s) gerados, na 
hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto 
nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes 
penalidades: 
 
I - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, 
que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo 
grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem 
em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia 
administrativa. 
 
II - Advertência escrita com prazo para correção: impostas em 
razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções 
médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo 
de até 60 (sessenta) dias. 
 
III - Penalidades pecuniárias: 
 
a) Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo 
assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, 
correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor 
mensal ou total do Contrato; 
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b) Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução 
parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios 
do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) 
do valor mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o 
limite máximo de 30 (trinta) dias multa; 
 
c) Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do 
Contrato, quando verificada distorções médias; 
 
d) Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total 
do Contrato, quando verificada distorções graves; 
 
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou 
total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada 
pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por 
parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93; 
 
f) Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou 
total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por 
atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com 
agente público. 
 
IV - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada 
nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à 
Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais. 
 
V - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de 
alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das 
demais disposições deste Contrato. 
 
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do 
item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação 
das demais penalidades legais cabíveis. 
 
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à 
rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
6.3. Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as 
disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, 
contraditório e ampla defesa. 
 
6.4. Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias 
referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a 
reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria 
direito. 
 
6.5. Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes 
insuficientes para fazer face ao montante das penalidades 
pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para 
que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, 
o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre 
estes e os créditos retidos. 
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6.6. Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo 
estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado 
judicialmente. 
 
6.7. Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de 
execução do objeto contratual. 
 
6.8. Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes 
práticas: 
 
a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta 
ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar 
a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 
de contrato; 
 
b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com 
o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução 
de contrato; 
 
c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre 
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
 
d) “Prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, 
direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando 
influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato; 
 
e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou 
ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do poder público, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; 
ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício 
do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria. 
 
6.9. Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio 
ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção 
sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a 
inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga 
de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em 
qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar 
da licitação ou da execução do Contrato. 
 
6.10. Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a 
CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro 
multilateral, bem como o município de Rodeio/SC, através de seu 
representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução 
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do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados 
à licitação e à execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO SUPORTE LEGAL 
 
7.1. Esta ata de registro de preço tem como fundamentação legal, o 
processo Licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 32/2020. 
 
7.2. A presente ata está embasado também, nas disposições 
consubstanciais, nas Leis Federais de nº 8.666/93, 8.883/94 e 
demais alterações que tratam das Licitações e Contratos Públicos, 
aplicando-se as sanções nelas previstas por qualquer 
descumprimento com as obrigações assumidas em decorrência do 
presente instrumento. 
 
7.3. O fiscal da ata de registro de preço é o Servidor Público 
Luiz Leonel Pacher Filho. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO 
 
8.1. A CONTRATADA somente poderá ceder, quer total quer 
parcialmente, esta ata, mediante prévia e expressa autorização do 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
9.1. Independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
a ata será rescindida nas hipóteses previstas nos artigos 78,79 e 
80 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, bem como, 
por descumprimento das obrigações assumidas no instrumento em 
apreço e no Edital de Licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO DOMICILIO E FORO 
 
10.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ascurra - SC, renunciando a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as 
dúvidas oriundas deste instrumento. 
 
E, para firmeza e validade do que pelas partes ficou pactuado, 
firma-se o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
 
Rodeio ..... de ........... de 2020. 
 
 

___________________________________ 
Prefeitura Municipal de Rodeio 

Paulo Roberto Weiss 
 
 

________________________________ 
Empresa: 


