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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico - 10/2021 

 

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS, ELETRODOMÉSTICOS E 

MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E CENTRO 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

 

Tipo de Licitação: Menor Preço 

Forma de Julgamento: Por lote/item 

Forma de Fornecimento: Única 

 

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 a aquisição de aparelhos 

eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para atender as 

necessidades das escolas, creches e centro de educação infantil da 

rede municipal de ensino e que se processará na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, com o critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO POR 

LOTE/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: 09 de abril de 2021. 

HORÁRIO: 08h30min, horário de Brasília.  

LOCAL: https://comprasbr.com.br/ 

 

1.4. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: até às 08h30min do dia 

09/04/2021. 

 

1.5. ABERTURA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS: às 08h40min do dia 

09/04/2021.  

 

1.6. INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: às oito horas e 

quarenta minutos do dia 09/04/2021. 

https://comprasbr.com.br/
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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 a aquisição de aparelhos eletrônicos, 

eletrodomésticos e móveis para atender as necessidades das 

escolas, creches e centro de educação infantil da rede municipal 

de ensino. 

 

1.2 Os produtos devem ser entregues na Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas 

em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do 

município para o exercício na seguinte dotação: 

 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2021 
 

236 Referência 

4 Secretaria de Educação 

1 Secretaria de Educação 

2008 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

3449052340000000000 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 

3790500 Emendas Parlamentares Impositivas - Nº 292 Despesas de Capital 

pmcomp@terra.com.br
pmcomp@terra.com.br
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2021 

 

236 Referência 

4 Secretaria de Educação 

1 Secretaria de Educação 

2008 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

3449052420000000000 Mobiliário em geral 

3790500 Emendas Parlamentares Impositivas - Nº 292 Despesas de Capital    

 

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. 

 

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); 

 

https://comprasbr.com.br/
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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 

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; 
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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 

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; 
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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, 

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 de 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 do contrato.  

 

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.  
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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. 

  

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 Lote/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.  
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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.  

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 
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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.  

 

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.  
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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 

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, 
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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.  

 

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, sob pena de 

inabilitação. 

 

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. 

 

http://comprasbr.com.br/
pmcomp@terra.com.br
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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 10/2021 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 

CNPJ: 

 

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. 

 

8.13. Como requisito para a habilitação no Pregão a licitante 

deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico ou 

declaração anexado junto a documentação: 

 

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 
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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;  

 

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 

www.portaldoempreendedor.gov.br
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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; 

 

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. 
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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. 

 

8.5.3. 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.  

 

8.6. 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. 

 

8.6.1. 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. 

 

8.6.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.6.3. 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.  

 

8.6.4. 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.  

 

8.7. 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.  

 

8.7.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.8. 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 

pmcomp@terra.com.br
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período, a critério da administração pública, quando requerida 

pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.  

 

8.9. 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.  

 

8.10. 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.  

 

8.11. 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.  

 

8.12. 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.  

 

8.13. 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.  

 

8.14. 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. 
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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 do contrato 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 

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. 
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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  

 

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 

o contrato, 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.  
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13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

 

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a 

contratação, será firmado o contrato 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 o 

contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota 

de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital.  

 

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o 

órgão ou entidade para a assinatura do contrato ou 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. 
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13.6. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do 

instrumento de contrato, 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 do contrato, 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 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.  

 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, 

de 2002, o licitante/adjudicatário que:  

 

18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o 

instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta; 

 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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18.1.5. Não mantiver a proposta; 

 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances.  

 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações 

discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

 

18.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como 

aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da 

contratação;  

 

18.3.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) 

item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;  

 

18.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o 

órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a 

Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos;  

 

18.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município de 

Rodeio pelo prazo de até cinco anos;  

 

18.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos 

prejuízos causados;  

 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com 

as demais sanções.  

 

18.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver 

indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei 

nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 

ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

 

18.6. A apuração e o julgamento das demais infrações 

administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração 
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Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 

2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

 

18.7. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular 

dos processos administrativos específicos para apuração da 

ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem 

a participação de agente público.  

 

18.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os 

prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município de 

Rodeio poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

art. 419 do Código Civil.  

 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a 

ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

na Lei nº 9.784, de 1999.  

 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará 

em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade.  

 

18.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.  

 

18.12. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação 

estão previstas no Termo de Referência.  

 

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.  

pmcomp@terra.com.br
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 do contrato 

 

20.15. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 

licitante vencedora, farão parte integrante do contrato, 

independentemente de transcrição. 

 

Rodeio, 25 de março de 2021. 

 

 

 

VALCIR FERRARI 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comprasbr.com.br/
https://www.rodeio.sc.gov.br/
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ANEXO I 

 

Pregão Eletrônico nº - 10/2021  

Processo nº 15/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. Aquisição de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis 

para atender as necessidades das escolas, creches e centro de 

educação infantil da rede municipal de ensino, conforme constantes 

no termo de referencia a seguir descriminados. 

 
2 – DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. Aquisição em questão se faz em razão da necessidade para 

equipar as Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação 

de Rodeio. Esta aquisição vem da necessidade de equipar as 

Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação de Rodeio 

com equipamentos que possibilitem o funcionamento das referidas 

Unidades, bem como de melhoria nas condições de trabalho e 

salubridade para desenvolvimento das atividades pelos servidores 

da Municipalidade. 

 

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, 

uma vez que possuem padrões de desempenho e características gerais 

e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo 

constituir-se em objeto por meio da modalidade Pregão. 

 

3 – DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

 
Item Qtde. Und. Produto Valor de Referência 

Unitário 

Valor Total 

de Referência 

5 6 UN AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO (UNIDADE 

CONDENSADORA E A EVAPORADORA INDEPENDENTES), CICLO 

FRIO, GÁS REFRIGERANTE R-410A, VOLTAGEM (V) 220, 

FREQUÊNCIA (HZ) 60, FASE TRIFÁSICO, SELO PROCEL 

"B", CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H) 60.000, 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER(W/W) MINÍMO 

3,20, REGULA VELOCIDADE DO AR, TIMER, SLEEP, 

SWING, TURBO, PAINEL COM LED MOSTRANDO A 

TEMPERATURA ESCOLHIDA DO AMBIENTE, COM CONTROLE 

REMOTO SEM FIO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA. 

R$ 8.842,53 R$ 53.055,18 

6 15 UN CADEIRA MODELO DIRETOR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 

DE 620MM DE PROFUNDIDADE E 516MM DE LARGURA. A 

ESTRUTURA DEVE SER FABRICADA EM TUBO DE DIÂMETRO 

25,4MM COM ESPESSURA DE PAREDE DE 2,25MM E 

TRAVESSAS DE CHAPA METÁLICA DE 2,65MM DE 

ESPESSURA. DEVE POSSUIR PONTEIRAS PLÁSTICAS DE 

ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DO TUBO E 4 SAPATAS 

PLÁSTICAS. O ASSENTO CONSISTIRÁ EM UMA ESTRUTURA 

DE MADEIRA COM DEZESSEIS (16) PORCAS GARRA DE 

ROSCA 1/4" FIXADAS NELA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS 

R$ 578,64 R$ 8.679,60 
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DE 480MM DE LARGURA, 455MM DE PROFUNDIDADE E 65MM 

DE ESPESSURA COM CANTOS ARREDONDADOS E ESPUMA 

INJETADA COM DENSIDADE DE 45 E 50 MILÍMETROS DE 

ESPESSURA E DE FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO. 

A ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO É DE 460MM. ENCOSTO 

CONSISTIRÁ EM UMA ESTRUTURA EM MADEIRA DE 12MM DE 

ESPESSURA DE FORMA LEVEMENTE ADAPTADA AO CORPO, 

COM DIMENSÕES DE 450MM DE LARGURA POR 445MM DE 

ALTURA COM ESPESSURA DE 60MM COM CANTOS 

ARREDONDADOS E ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE DE 45 

E 50MM DE ESPESSURA E ESTE SERÁ FIXADO À LÂMINA NA 

PARTE INFERIOR DO ENCOSTO. O ASSENTO E ENCOSTO 

DEVERÃO SER UNIDOS UM AO OUTRO POR UMA LÂMINA DE 

AÇO DE 80MM DE LARGURA, FEITA EM CHAPA DE AÇO 

1010/1020 DE 4,75MM DE ESPESSURA COM VINCO 

CENTRAL, FIXADA AO ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO DE 

PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼" X ¾" NA PARTE DO ENCOSTO E 

¼" X 7/8" NO ASSENTO. ESSE CONJUNTO POR SUA VEZ 

DEVE SER UNIDO À ESTRUTURA POR 4 PARAFUSOS ¼" X 

1.1/4" CALÇADOS POR BUCHAS PLÁSTICAS. TODAS AS 

PEÇAS METÁLICAS DESTE PRODUTO DEVEM PASSAR POR UM 

PROCESSO DE BANHOS DECAPANTES E DE FOSFATIZAÇÃO E 

POSTERIOR PINTURA COM TINTA EPÓXI A PÓ. COR: PRETO 

7 15 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$ 3.550,31 R$ 53.254,65 

1 - AQUISICAO DE MESAS 
 

Item Qtde. Und. Produto Valor de Referência 

Unitário 

Valor Total 

de Referência 

1 5 UN MESA SEM GAVETA COM TAMPO EM MDF DE 18 MM DE 

ESPESSURA, REVESTIMENTO TAMPO: POST FORMING, COR 

TAMPO: CINZA CLARO, MEDIDAS DO TAMPO: 700MM DE 

LARGURA X 1500MM DE COMPRIMENTO X 18MM DE 

ESPESSURA, ALTURA TOTAL DA MESA: 750MM, 

APROXIMADAMENTE, TAMPO ENCAIXADO NA ESTRUTURA, 

FIXACAO DO TAMPO ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO-

ATARRACHANTES ZINCADOS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO 

INDUSTRIAL, NA MESMA COR DA ESTRUTURA, FIXADAS A 

ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXE, ESTRUTURA EM TUBO 

INDUSTRIAL (CHAPA DE ACO 1010/1020), SECÇÃO 

RETANGULAR DE 30MM X 50MM, ESPESSURA DA CHAPA DE 

1,5MM, PINTURA EPOXI-PO NA COR A COMBINAR, 

TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SOLDAGEM ELETRONICA 

MIG. (VARIAÇÃO PERMITIDA DE 5%) 

R$ 731,05 R$ 3.655,25 

2 5 UN MESA DE COMPUTADOR, MEDINDO 1200X740MM 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA DA MESA FORMADA 

POR TAMPO CONFECCIONADOS EM MADEIRA PRENSADA DO 

MDP COM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO 

TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO, ESTRUTURAS LATERAIS 

E CALHA ESTRUTURAL DE 25MM, ACABAMENTO DAS 

EXTREMIDADES RETO EM FILA DE POLIESTIRE NO OU PVC 

3MM DE ESPESSURA, SENDO A PARTE SUPERIOR DE FITA 

ARREDONDADA COM RAIO DE 2,5MM, CONFORME NOTA ABNT 

NBR 13966, NA MESMA COR DO TAMPO. AS FITAS DE 

POLIESTERENE OU PVC SÃO COLADAS PELO PROCESSO HOT 

MEL, O TAMPO CONTÉM EM SUA FACE INFERIOR, PORCAS 

METÁLICAS QUE RECEBERÃO OS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO 

DO MESMO À ESTUTURA. VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5% 

(CINCO POR CENTO) NAS DIMENSÕES. 

R$ 395,40 R$ 1.977,00 

TOTAL LOTE R$ 5.632,25 

2 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS 
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Item Qtde. Und. Produto Valor de Referência 

Unitário 

Valor Total 

de Referência 

3 3 UN BEBEDOURO/PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO PURIFICADOR DE 

PRESSÃO, 220V COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:  

FILTRAR E RESFRIAR A ÁGUA, FIXAÇÃO: SUSPENSO EM 

PAREDE OU SOBRE BANCADA,  GABINETE: GABINETE EM 

PVC COM PROTEÇÃO UV E PÉS ANTIDERRAPANTE, USO 

COMERCIAL, TENSÃO 220V, BANDEJA REMOVÍVEL, 

ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA COM CONEXÃO DE ENTRADA DE 

¼", BOIA COM CONTROLE DE NÍVEL,  GÁS REFRIGERANTE 

R134 OU OUTRO ECOLÓGICO, GRAU DE PROTEÇÃO IPX 4, 

FILTRAGEM COM FILTRO DE FÁCIL ACESSO SEM A 

NECESSIDADE DE DESMONTAR O EQUIPAMENTO E DE FECHAR 

A REDE HIDRÁULICA,  FORNECIMENTO DE ÁGUA NATURAL E 

GELADA, VOLUME INTERNO MÍNIMO DE 2,18L, VAZÃO 

MÍNIMA DE 60L/H, CONTROLE DE TEMPERATURA COM 

TERMOSTATO VARIÁVEL, TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°C, 2 TORNEIRAS DE FÁCIL ACIONAMENTO, 

PRESSÃO DE TRABALHO DE 5 A 50 M.C.A, SERPENTINA 

EXTERNA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CERTIFICAÇÃO 

INMETRO, DE ACORDO COM NBR 16236/2013, VARIACAO DE 

50% . 

R$ 969,33 R$ 2.907,99 

4 3 UN BEBEDOURO TIPO GARRAFAO COM DUAS TORNEIRAS, AGUA 

GELADA E AGUA NATURAL, GABINETE EM AÇO CARBONO PRE 

TRATADO CONTRA CORROSAO E PINTURA EPOXI A PO, 

TAMPOS SUPERIOR E FRONTAL EM POLIESTIRENO DE ALTO 

IMPACTO, RESERVATORIO DE AGUA EM ACO INOXIDAVEL 

COM SERPENTINA EXTERNA, MANGUEIRAS E TORNEIRAS 

ATOXICA TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 

4 GRAUS A 15 GRAUS, DIMENSOES APROXIMADAS ALTURA 

970 MM, LARGURA 340 MM, PROFUNDIDADE 290 MM, 

TENSAO 220V. 

R$ 728,52 R$ 2.185,56 

TOTAL LOTE R$ 5.093,55 

 

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 de vigência do presente contrato será de um ano a 

partir da data de sua assinatura. 

 

9 – DO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO 
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9.1. Será responsável pela conferência a Secretaria Municipal de 

Educação 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 do contrato 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 e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93. Sendo 

realizada na modalidade Pregão do tipo menor preço por /lote/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$ 125.715,23 (cento e vinte e cinco mil 

setecentos e quinze reais e vinte e três 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 



 

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 

13.1. O pagamento será efetuado de acordo com os valores 

estipulados no contrato 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 deste contrato a ser 

firmado correrão por contados recursos específicos consignados no 

Orçamento Geral do Município de Rodeio - SC, ano 2021 na seguinte 

dotação: 

 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2021 
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1 Secretaria de Educação 
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236 Referência 

4 Secretaria de Educação 

1 Secretaria de Educação 
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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, 



 

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 

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. 

 

16 - DA RESCISÃO 

 

16.1. O município de Rodeio poderá rescindir o contrato, 

independentemente de qualquer interpelação judicial ou 

extrajudicial se a contratada: 

 

a) Paralisar a prestação dos serviços por um período superior a 15 

(quinze) dias corridos, contados a partir do prazo máximo para a 

entrega, determinado neste Edital e baseados na data do 

recebimento da ordem de serviço; 

b) Prestar os serviços em desacordo com as especificações 

exigidas; 

c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais 

ou a legislação vigente; 

d) Cometer reiterados erros na execução das entregas dos serviços; 

e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação dos 

serviços; 

f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no 

processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes. 

 

16.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer 

um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá 

exclusivamente o pagamento dos serviços prestados e recebidos, 

deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes. 

 

16.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja 

a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em 

decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas. 

 

16.4. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato 

poderá ser rescindido por livre decisão do gabinete do Prefeito, a 

qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação 

ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o 

pagamento dos serviços prestados e devidamente recebidos. 

 

17 – DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS 
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17.1. 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 25 de março 2021. 

 

Denílson Luiz Fruet 

Secretário de Administração e Finanças 

 

De acordo 

 

Valcir Ferrari 

Prefeito Municipal 
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ANEXO II 

 

Pregão Eletrônico - 10/2021  

Processo nº 15/2021 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

ITEM DESCRIMINAÇÃO MARCA UNID. QDE VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

       

       

       

       

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 

 

Minuta do Contrato Nº ..../2021. 

 

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS 

E MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, CRECHES E 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 

 

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO DE RODEIO - SC, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 

83.102.814/0001-64, com sede na Rua Barão do Rio Branco, n° 1069, 

bairro Centro, nesta cidade de Rodeio – Estado de Santa Catarina, 

neste ato representado pelo Sr. Valcir Ferrari, Prefeito 

legitimamente eleito para o cargo, doravante denominado 

simplesmente de Contratante e a empresa ...................., com 

sede na Rua .............., nº ............, bairro ............, 

.......... - ........., com CNPJ sob nº ................, 

doravante denominada simplesmente de contratada, representada 

neste ato pelo Sr. ................, portador da carteira de 

identidade nº .............., e do CPF nº domiciliado à Rua 

............., nº ............, bairro .........., na cidade de 

.............., .........., em decorrência do resultado da 

licitação, modalidade Pregão eletrônico 10/2021, celebram entre si 

o presente contrato, que será regulado pela Lei Federal nº 

8.666/93 e posteriores alterações e 10.520 e Lei Complementar 

123/2006, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

 

Aquisição de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para 

atender as necessidades das escolas, creches e centro de educação 

infantil da rede municipal de ensino.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL  

 

Ficam integrados a este contrato, independentemente de transcrição 

todos os documentos integrantes do processo licitatório pregão 

eletrônico nº 10/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – RECURSOS FINANCEIROS  

 

Os recursos financeiros decorrentes da contratação do objeto deste 

edital correrão a conta do município de Rodeio através do seguinte 

recurso: 

 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

2021 
 

236 Referência 

4 Secretaria de Educação 

1 Secretaria de Educação 

2008 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

3449052340000000000 Máquinas, utensílios e equipamentos diversos 
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2021 
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3790500 Emendas Parlamentares Impositivas - Nº 292 Despesas de Capital   

 

CLÁUSULA QUARTA – VALOR  

 

O valor global do presente contrato é de R$ 

.............................. (valor por extenso). 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – REAJUSTE  

 

O preço contratado não sofrerá reajuste. 

 

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado através de depósito bancário, até 30 

(trinta) dias após a entrega dos equipamentos, mediante 

apresentação da Nota Fiscal de Fatura, com discriminação do item, 

respectivo valor e número de processo licitatório. 

 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Além das demais responsabilidades constantes do Edital, Termo de 

Referência, demais anexos e deste instrumento, fica a CONTRATADA 

desde já responsável: 

 

a) em executar e cumprir fielmente o objeto e todos os serviços e 

demais atribuições, observações, obrigações, prazos e 

responsabilidades constantes deste instrumento, Edital e anexos, 

arcando com todos os custos, ônus e obrigações;  

 

b) em utilizar as técnicas adequadas para efetivar o fornecimento 

dos produtos constantes do objeto, respondendo ainda por todo e 

qualquer prejuízo, seja de natureza civil ou criminal, que causar 

ao MUNICÍPIO e a qualquer terceiro, independente de culpa ou dolo;  

 

c) pelo fornecimento de todos os produtos/equipamentos/materiais 

bem como pelo transporte necessário a execução do objeto;  

 

d) em enviar ao MUNICÍPIO nota fiscal/documento fiscal acerca dos 

produtos/equipamentos/materiais entregues, nos termos deste 

instrumento, Edital, Termo de Referência e demais anexos, para 

recebimento dos valores;  

 

e) com todo e qualquer custo necessário a entrega do objeto no 

local e nas datas determinadas pelo MUNICÍPIO;  

 

f) em disponibilizar todo e qualquer recurso necessário ao 

fornecimento do objeto constante deste instrumento;  
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g) por todo o tributo, frete e transporte dos 

produtos/equipamentos/materiais, arcando com quaisquer custos e 

ônus;  

 

h) por todo e qualquer material de sua posse ou propriedade, bem 

como quanto a quaisquer custos ou ônus;  

 

i) quanto a toda e qualquer responsabilidade e reparação civil e 

penal;  

 

j) em fornecer novamente ao MUNICÍPIO às suas expensas e sem 

nenhum custo adicional, todo e qualquer 

equipamentos/materiais/produto que estiver fora das especificações 

ou exigências, sejam elas de que natureza forem;  

 

k) pelo gerenciamento e pela responsabilidade técnica acerca dos 

fornecimentos e serviços;  

 

l) em assumir todos e quaisquer custos relativos ao deslocamento 

de pessoal, material ou produto necessário à execução deste 

contrato;  

 

m) única e exclusivamente, por toda e qualquer responsabilidade 

civil, criminal, indenização ou reparação que surgir em virtude do 

objeto e demais atribuições constantes deste instrumento ou em 

virtude de dano causado a MUNICÍPIO e a qualquer terceiro, 

decorrentes de ação ou omissão, culpa ou dolo praticado, inclusive 

por seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando 

assegurado ao mesmo o direito de regresso;  

 

n) única e exclusivamente quanto a quaisquer ônus e obrigações 

concernentes as legislações sociais, trabalhistas, fiscais, 

securitárias, comerciais e previdenciárias, bem como quanto a 

quaisquer despesas advindas do objeto;  

 

o) providenciar, por sua exclusiva e total responsabilidade, todos 

os alvarás, licenças, autorizações e materiais necessários à 

execução deste instrumento;  

 

p) única e exclusivamente por todas as atividades constantes deste 

instrumento;  

 

q) fornecer pessoal e mão de obra habilitada, especializada, 

qualificada e totalmente capacitada para a execução do objeto;  

 

r) única e exclusivamente quanto a quaisquer danos causados aos 

produtos e aos equipamentos, veículos, maquinários e materiais 

utilizados para a execução deste instrumento, promovendo e 

custeando todo e qualquer tipo de conserto, substituição ou 

modificação que se fizer necessária;  
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s) em comunicar a MUNICÍPIO, a ocorrência de qualquer fato ou 

condição que possa impedir a execução deste instrumento (por 

escrito);  

 

t) cientificar por escrito a MUNICÍPIO acerca de eventual 

alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de 

mudança em sua diretoria ou contrato, enviando a MUNICÍPIO, no 

prazo de 10 dias, o documento formal;  

 

u) a fornecer e custear, de forma única e exclusiva, todos os 

equipamentos, maquinários, ferramentas, utensílios, uniformes, 

equipamentos (inclusive de proteção individual), transporte e 

alimentação para seus funcionários;  

 

v) a fornecer e obrigar os empregados a utilizarem os equipamentos 

de proteção individual (quando necessário), bem como cumprir com 

as demais normas constantes da legislação de segurança, medicina e 

higiene do trabalho, arcando com todos e quaisquer custos, ônus, 

obrigações e responsabilidades;  

 

w) de forma única e exclusiva, por todo tributo, preço, 

fornecimento, transporte, manutenção, substituição e demais 

atribuições e obrigações fizerem necessárias a execução do objeto 

e demais atribuições e disposições deste instrumento;  

 

x) cumprir com todas as determinações técnicas relacionadas ao 

objeto ou aquelas apresentadas pela MUNICÍPIO;  

 

y) quanto a qualidade dos produtos oferecidos, respondendo civil e 

penalmente por quaisquer acontecimentos;  

 

z) em facilitar que a MUNICÍPIO acompanhe e fiscalize todas as 

atividades inerentes a execução do objeto, fornecendo ao mesmo 

todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS 

DE SUSTENTABILIDADE 

 

§ 1° As boas práticas de otimização de recursos, redução de 

desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e 

exigências, que deverão ser observados pela contratada, que deverá 

fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas 

para evitar o desperdício. 

 

§ 2° Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais 

e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação 

ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à 

saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços. 

 

§ 3° Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, 

orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no 

quadro da empresa. 

 



 

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 

§ 4° Treinamento/capacitação periódicos do(s) empregado(s) sobre 

boas práticas de redução de desperdícios/poluição. 

 

§ 5° Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas 

e/ou poluentes. 

 

§ 6° Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e 

complementos que promovam a eficiência energética e redução de 

consumo. 

 

§ 7° Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas e verificar a 

voltagem adequada ao uso dos equipamentos. 

 

§ 8° Realizar verificações e, se for o caso, manutenções 

periódicas nos seus aparelhos elétricos, extensões, etc. 

 

§ 9° Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais 

e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação 

ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à 

saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, 

como exige a Lei nº 9.985/00. 

 

§ 10° Deverá, se possível, adotar práticas de sustentabilidade e 

de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo uma 

política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de 

materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940/2006. 

 

§ 10° A Contratada deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 

publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre 

resíduos sólidos e demais normas. 

 

§ 11° Deverá obedecer as normas técnicas de proteção ao meio 

ambiente, conforme exigido por meio do art. 12, inc. VII, da Lei 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

§ 1° Cumprir com todos os compromissos financeiros assumidos com a 

Contratada. 

 

§ 2° Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento deste contrato. 

 

§ 3° Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, 

em caso de inadimplemento. 

 

§ 4° Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no 

objeto deste contrato, podendo recusar o recebimento, caso não 

esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas, 

no termo de responsabilidade. 
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§ 5° Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada no 

cumprimento do contrato, para que sejam adotadas as medidas 

pertinentes. 

 

§ 6° Designar servidor responsável para recebimento do objeto, 

sendo que este deverá realizar anotações das condições de 

recebimento do mesmo, o qual deverá realizar testes de 

funcionamento, de maneira a verificar o seu correto funcionamento 

e conformidade com o solicitado na Ordem de compra. 

 

CLÁUSULA NONA - PRAZO DE ENTREGA  

 

O equipamento deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após a 

homologação e recebimento da Autorização de Fornecimento emitida 

pelo Departamento de Compras da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - LOCAL DE ENTREGA 

 

O equipamento adquirido deverá ser entregue na Secretaria de 

Educação desta municipalidade, sem que para isso a Contratada 

exija qualquer pagamento adicional. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

§ 1° A entrega do equipamento deverá ser atendida pela Contratada 

somente mediante solicitação expressa da secretaria requisitante e 

Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras, 

sendo que a apresentação desta estará condicionada a efetivação do 

pagamento. 

 

§ 2° Expedida a Autorização de Fornecimento, o equipamento será 

recebido por servidor designado pela unidade requisitante, 

mediante as seguintes condições: 

 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com a especificação da solicitação e do Contrato. 

 

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade e 

consequente aceitação se estiver em total conformidade com a 

solicitação. 

 

§ 3° Será rejeitado no recebimento, o equipamento entregue em 

desconformidade com as especificações solicitadas. 

 

§ 4° Caso o equipamento seja considerado INSATISFATÓRIO será 

recusado e considerado como não entregue, sem ônus à Contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A CONTRATADA deverá fornecer garantia e assistência técnica do 

equipamento e/ou materiais especificado no descritivo pelo período 

mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega e 

emissão da Nota Fiscal, conforme termo de referência. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SUBCONTRATAÇÃO 

 

A CONTRATADA não poderá ceder o presente contrato a nenhuma pessoa 

física ou jurídica, sem autorização prévia por escrito da 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

 

A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores 

e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão 

de ética durante todo o processo de licitação, contratação e de 

execução do objeto contratual; 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 os 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 dano ou ameaçar causar dano, 

direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando 

influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 

a execução do contrato; 

 

e) “prática obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou 

ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 

prática prevista deste edital; (II) atos cuja intenção seja 

impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 

financeiro multilateral promover inspeção. 

 

I – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por 

organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 

reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 

pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente 

ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 

pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento 

da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas 

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 

participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo 

organismo; 
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Visto 

II – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante 

vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e 

autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 

parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo 

financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, 

contas e registros relacionados à licitação e à execução do 

contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

 

As inclusões ou alterações de quaisquer elementos não constantes 

do presente contrato serão efetuadas por termo aditivo, que 

integrarão o mesmo para todos os fins e efeitos de direito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas 

obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que 

o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções 

legais da lei nº 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

 

§ 1° As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, neste Pregão e no Contrato.  

 

§ 2° Penalidades que poderão ser cominadas à CONTRATADA, garantida 

a prévia defesa no prazo de 05 dias úteis:  

 

I – Multa, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados 

administrativamente ou judicialmente, nos casos:  

 

a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, não celebrar 

contrato, correspondente ao valor total da proposta de:  

 

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 

50.000,00;  

 

a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 

até R$ 200.000,00;  

 

a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 

200.000,01.  

 

b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da proposta por dia 

de atraso nos prazos determinados no Termo de Referência, até o 

limite de 15 % (quinze por cento);  

 

c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do 

proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do dano 

que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:  
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Visto 

c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R$ 

50.000,00;  

 

c.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R$ 50.000,01 

até R$ 200.000,00;  

 

c.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R$ 

200.000,01.  

 

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre 

o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e reparação do 

dano que a exceder.  

 

II – Impedimento de licitar e contratar com o Município de Rodeio, 

Administração Direta e Indireta, nas hipóteses abaixo e o 

descredenciamento do Cadastro Central de Fornecedores do Município 

de Rodeio, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

demais cominações legais e contratuais, de acordo com o art. 7º, 

da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002: 

 

a) recusar-se a assinar o contrato, quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta;  

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, 

tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;  

 

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, 

conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento 

administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;  

 

d) retardar a execução do certame por conduta reprovável da 

CONTRATADA, registrada em ata;  

 

e) não manter a proposta;  

 

f) desistir de lance realizado na fase de competição;  

 

g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, 

registrado em ata;  

 

h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização 

do certame;  

 

i) fraudar a execução do contrato;  

 

j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.  

 

§ 3° As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria 

de Fazenda do Município até o dia de pagamento que a CONTRATADA 

tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 

(trinta) dias da notificação.  

 

§ 4° Nas penalidades previstas neste edital, a Administração 

considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, 
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Visto 

bem como os antecedentes da CONTRATADA, graduando-as e podendo 

deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas da 

CONTRATADA, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei nº 

10.520/2002.  

 

§ 5° As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da 

CONTRATADA.  

 

§ 6° Nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 

imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO DO CONTRATO 

 

O município de Rodeio poderá rescindir o contrato, 

independentemente de qualquer interpelação judicial ou 

extrajudicial se a contratada: 

 

a) Paralisar a prestação dos serviços por um período superior a 15 

(quinze) dias corridos, contados a partir do prazo máximo para a 

entrega, determinado neste Edital e baseados na data do 

recebimento da ordem de serviço; 

b) Prestar os serviços em desacordo com as especificações 

exigidas; 

c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais 

ou a legislação vigente; 

d) Cometer reiterados erros na execução das entregas dos serviços; 

e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestação dos 

serviços; 

f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no 

processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes. 

 

Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos 

fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente 

o pagamento dos serviços prestados e recebidos, deduzido o valor 

correspondente as multas porventura existentes. 

 

Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que 

título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de 

descumprimento das normas nele estabelecidas. 

 

Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá 

ser rescindido por livre decisão do gabinete do Prefeito, a 

qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação 

ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o 

pagamento dos serviços prestados e devidamente recebidos. 

 

Constituem motivos para a rescisão do presente contrato o não 

cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os 

motivos previstos na legislação referente a licitações e contratos 

administrativos, sem prejuízo das multas. 
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Visto 

§ 1º A CONTRATADA, reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE 

em caso de rescisão administrativa, prevista na legislação 

referente a licitações e contratos administrativos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VIGÊNCIA 

 

O contrato a ser celebrado terá vigência de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO 

 

O presente contrato somente surtirá efeitos legais mediante 

publicação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Ascurra - SC, com exclusão 

de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir 

questões oriundas do presente contrato que não puderem ser 

resolvidas pelas partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Para efetuar o acompanhamento e fiscalização deste Contrato fica 

designado o Sr. Luiz Leonel Pacher Filho. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CONHECIMENTO DA CONTRATADA 

 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência 

de seu conteúdo, aceitando todas as condições nele relatadas. 

 

E, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente 

contrato em 02 (Duas) vias de igual teor e forma para um único 

efeito, na presença de 02 (Duas) testemunhas. 

 

Rodeio ......... de .......... de 2021. 

 

___________________________________ 

Prefeitura Municipal de Rodeio 

Valcir Ferrari 

 

___________________________________ 

Contratada 

Testemunhas: 

_____________________________________ 

Celso Giovanella 

 

_____________________________________ 

Erico Carini 

Advogado: 

___________________________________ 

Denílson Duarte Lana OAB 24471 

 


