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Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ 

 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº67/2015 - 

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº37 /2015 
REGISTRO DE PREÇOS 

 
Conformidade com a Lei Federal n. 8.666//93, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 

Complementar 123/06 e 147/2014 e demais legislações aplicáveis 
 
 
 
Objeto   : COMPUTADORES, TABLET’S, NOTEBOOK E OUTROS  
 
Interessado  : Prefeitura Municipal de Botuverá e outros 
 
Tipo   : Menor Preço Por ITEM 
 
 
 

Entrega dos Envelopes: 

 
Pref. Mun. de Botuverá – Rua João Morelli,66 - Centro 
 

Data Limite: 17/12/2015     -     Hora: 14:00hrs 
 

Abertura: 17/12/2015         -     Hora: 14:30hrs 
 

Recursos 
Orçamentários: 

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOTUVERÁ 
11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
11001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 - Saúde 
301 - Atenção Básica 
90 - AÇÕES GERAIS DE SAÚDE 
2.30 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 
5000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e HABITAÇÃO 
5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
8 - Assistência Social 
244 - Assistência Comunitária 
100 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.63 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
*Demais dotações consignadas no orçamento de 2015 e conforme necessidade podendo ser remanejados 
para o exercício seguinte. 
 

Condições de 
Pagamento À vista ou em até 30(trinta) dias após entrega. 

 
Prazo de Entrega: 

 
15(cinco) dias, após emissão da autorização de fornecimento. 

 
Botuverá-SC, 07 de Dezembro de 2015. 
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EDITAL 
Processo Licitatório nº67/2015 -  Pregão Presencial nº37/2015 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
O MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ, com sede no prédio da prefeitura, inscrita no CNPJ sob o nº 
83.102.350/0001-96, situada na Rua João Morelli, 66, Centro, Botuverá/SC, torna público, para 
conhecimento de todos os interessados que no dia 17/12/2015, às 14:00 HORAS, estará realizando licitação 
sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS, julgamento tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, objetivando a aquisição de equipamento de informática, sob forma parcelada, conforme cláusulas 
critérios e condições deste instrumento.  
 
1. DAS NORMAS LEGAIS e DAS MICRO-EMPRESAS:  
 
1.1- A presente licitação será processada e julgada com base na Lei Federal Nº 8.666/93, Lei Federal nº 
10.520/02, Lei complementar nº123/2006 e 147/2014, as demais normas deste Edital e seus anexos. 
 
1.2-. Aplica-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos no sub-item 
1.1, as normas da Lei Federal Nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro 
(Lei 10.406/2002) e outras leis aplicáveis. 
 
1.3. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, MEI ou EPP, na disputa de itens cujo valor da proposta 
seja até R$ 80 mil, nos termos do art. 47, 48, I da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei 147/2014; 
 
1.3.1. Não se aplica os benefícios previstos no item 1.3 (Art.49 LC123 e LC147/14), quando NÃO 
HOUVER TRÊS LICITANTES com propostas válidas enquadrados como ME, MEI ou EPP sediados 
local ou regionalmente capazes de cumprir as exigências estabelecidas no edital.  
 
1.3.2. Não havendo mínimo de três licitantes enquadradas (ME, MEI e/ou EPP), será estendido o 
certame a todos os demais licitantes participantes. 
 
2- DO OBJETO: 
 
2.1 O presente Edital tem por objetivo a aquisição de Equipamentos de Informática para atendimento das 
atividades administrativas das Secretarias da Prefeitura e Fundos do município de Botuverá/SC, conforme 
especificações constantes do anexo I-Termo de Referência que integra o presente edital. 
 
3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 
contratação, fabricantes e comerciantes, desde que preencherem as condições legais constantes deste Edital. 
 3.2. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo o interessado que se enquadre em qualquer  
das situações a seguir: 
  
a) Cuja falência ou recuperação judicial tenha sido decretada em concurso de credores, dissolução, 
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição. 
b) Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração 
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal, sendo tal condição verificada no site 
http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis  
c) Cujos diretores, sócios ou responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura 
Municipal de Botuverá; 
d) Empresa com os impedimentos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93. 
e) Não poderão participar pessoas físicas; 
f) Não será admitida a participação de empresas em consórcio; 
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4. ENTREGA DOS ENVELOPES: 
 
4.1. Dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO”: 
 
4.1.1. Os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” e “HABILITAÇÃO” deverão ser indevassáveis, 
hermeticamente fechados e entregues no endereço, dia e horário especificados abaixo: 
 
4.1.1.1. LOCAL: Prefeitura Municipal de BOTUVERA, Rua João Morelli, 66, centro. 
4.1.1.2. DATA: 17/12/2015 
4.1.1.3. HORÁRIO: 14:00 horas. 
 
4.1.2. A Sessão de Abertura dos envelopes acontecerá no dia, horário e local especificado abaixo: 
 
4.1.2.1. LOCAL: Sala de LICITAÇÕES da Prefeitura de BOTUVERA, sito à Rua João Morelli, 66, centro. 
4.1.2.2. DATA: 17/12/2015. 
4.1.2.3. HORÁRIO: 14:30 horas. 
 
4.2. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
4.2.1. Os envelopes deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e indicar em sua parte externa e 
frontal, preferencialmente os seguintes dizeres: 
 
4.2.1.1. No envelope de PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2015 - Pregão Presencial Nº 37/2015-SRP 
EMPRESA PROPONENTE:                                                   
C.N.P.J.: 

 
4.2.1.2. No envelope de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2015 - Pregão Presencial Nº 37/2015-SRP 
EMPRESA PROPONENTE:                                           
C.N.P.J.: 

 
4.3. A Prefeitura Municipal de BOTUVERÁ, não se responsabilizará por envelopes de “Credenciamento”, 
“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” que não forem entregues no Setor de Compras (setor 
de Licitações/Pregoeiro), no local, e até a data e horário definidos nos itens 4.1.1.1., 4.1.1.2 e 4.1.1.3. 
 
5. CREDENCIAMENTO: 
 
5.1. No início da sessão, cada licitante far-se-á representar por seu titular ou pessoa devidamente credenciada, 
que deverá ter poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, inclusive responder diligências formuladas pelo pregoeiro. 
 
5.1.1. O prazo para credenciamento encerra-se no momento em que o pregoeiro declarar a abertura da sessão 
do pregão. 
 
5.2. Não serão admitidos mais de um representante por empresa, nem um único representante para mais de 
uma empresa. 
5.3. O credenciamento do representante da licitante deverá ser efetuado da seguinte forma: 
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a) No caso do representante SER SÓCIO OU SÓCIO-DIRETOR DA EMPRESA, o mesmo deverá 
apresentar o ato constitutivo, contrato social ou estatuto da mesma, onde deverão constar os poderes do 
representante presente. 
b) Caso o representante NÃO SEJA SÓCIO OU DIRETOR, o seu credenciamento far-se-á através de 
instrumento público ou particular de procuração, ou de Carta de Credenciamento (Anexo-II), que deverá ser 
assinado pelo representante legal da empresa participante, cuja legitimidade deverá ser comprovada através do 
ato constitutivo da mesma. 
c) Declaração Dando Ciência De Que Cumprem Plenamente Os Requisitos De Habilitação, conforme 
modelo (Anexo III), assinada pelo representante legal. Podendo ser apresentada no ato do credenciamento, ou 
dentro do envelope da proposta de preços. 
d) Certidão Simplificada Emitida Pela Junta Comercial, da sede da empresa licitante, declarando 
enquadramento de Micro Empresa-ME, ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, no caso de micro-empreendedor 
individual apresentar o Certificado da Condição de Micro Empreendedor Individual para fins de gozo dos 
benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. Essa certidão não poderá ter prazo 
de emissão, superior a 180 (cento e oitenta) dias. 
 
Obs.: a não apresentação do documento do item anterior (letra “d”), não implicará em inabilitação. Porém, 
pela falta identificação de enquadramento empresarial não será possível aplicação dos benefícios da 
LC123/2006 e da LC147/2014. 
 
5.4. A documentação para o credenciamento deverá ser apresentada antes da sessão, fora dos envelopes 
“Proposta” e “Documentação”, em uma via, original ou cópia autenticada por tabelião ou por servidor 
qualificado da administração promotora do processo. 
 
5.5. Documentos apresentados para o credenciamento emitidos via internet, não precisam ser autenticados. 
 
6. PROPOSTA COMERCIAL: 
 
6.1. A proposta poderá ser apresentada conforme modelo Anexo VIII, ou ser elaborada em papel timbrado da 
empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, 
e deverá conter os seguintes elementos, deverão constar: 
 
a) Razão social do licitante, a modalidade e o número desta licitação, telefone, fax e e-mail para 
contato, se houver; 
b) Nome legível do responsável pela proposta, R.G. CPF, sua função e/ou cargo na empresa; 
c) Especificação do objeto cotado, com a marca e modelo dos bens; 
d) O valor unitário e total, por item, em reais (R$), com no máximo duas casas decimais para os 
valores unitários, incluindo toda e qualquer despesa que incida sobre o objeto; 
e) o prazo de entrega dos bens não deverá ser superior a 15 (quinze) dias após a requisição; 
f) prazo de garantia dos bens não poderá ser inferior a 12 (doze) meses. 
g) O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 dias. Não havendo indicação 
expressa, será considerado como tal; 
h) Descrição completa do objeto, acompanhado de folders, ficha técnica e demais documentos que 
comprovem as características técnicas exigidas; 
Obs.: a proposta apresentada apenas com a descrição conforme Termo de referência, será 
considerada completa tendo os produtos rejeitados no entrega, aplicando no couber as penas 
previstas. 
  
6.2. Na omissão dos prazos de execução, pagamento e validade da proposta, serão considerados os 
constantes do edital e na divergência entre o preço unitário e total, prevalecerá o preço unitário. 
 
6.3. As propostas serão irretratáveis e irrenunciáveis, na forma da lei. 
6.4.Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
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pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.4.1. Não se aplica o disposto no item anterior nos casos de excesso formalidade que não prejudique o 
aproveitamento da proposta, podendo serem sanadas na própria sessão pelo credenciado. 
6.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas  de 
preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 
6.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a 
todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas 
contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 
6.7.A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos dos materiais necessários à 
entrega do objeto em perfeitas condições de uso. 
6.8.As propostas porventura sem data serão consideradas emitidas na data da sessão de abertura das 
mesmas. 
 
7.  HABILITAÇÃO: 
 
7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual ou; 
7.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor da Empresa, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores atuais ou; 
7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de constituição da 
diretoria em exercício. 
 
7.2. Regularidade fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/cópia CNPJ; 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, sendo a Certidão Conjunta De Regularidade Com 
Fazenda Federal, que engloba informações quanto a Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União, INSS (Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014). 
c) Certidão de regularidade de débito junto à Fazenda Estadual; 
d) Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal da sede da licitante; 
e) CNDT-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
f) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia p/ Tempo de Serviço/CRF-FGTS; 
g) Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, assinada 
por representante(s) legal(is) da empresa; (modelo anexo IV); 
h) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física ou na 
sede da firma individual, em ambos os casos com validade não superior a 60 (sessenta) dias da emissão.  
 
7.2.1. As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no máximo, até 30 
(Trinta) dias antes da data de recebimento das propostas. 
 
7.2.2. Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada através de cartório 
competente, ou por servidor qualificado da Prefeitura, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
Documentos apresentados e que forem emitidos por sistema eletrônico de comunicação terão sua aceitação 
condicionada à verificação da autenticidade pela rede de comunicação internet, ou junto ao órgão emissor. 
 
7.2.3. O licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial (domicílio) da empresa, 
desde que apresente os documentos correspondentes ao estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada 
a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto Prova de Regularidade relativa ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e à Seguridade Social – INSS. 
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7.2.4. Nos casos em que a licitante apresentar um dos documentos na fase de Credenciamento, a mesma 
fica dispensada de apresentá-lo novamente na fase de Habilitação. 
7.2.5. Os contratos sociais emitidos através do site da Junta Comercial ficam dispensados de autenticação. 
 
7.3.  OBSERVAÇÕES: 
 
7.3.1. As certidões que não indicarem o prazo de validade deverão ter sido expedidas, no máximo, até 30 
(Trinta) dias antes da data de recebimento das propostas, sendo atribuída a validade de até 30 dias. 
 
7.3.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, 
ou por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, ou por servidor da administração ou 
publicação em órgão da imprensa oficial. 
7.3.3. As certidões de regularidade e outros documentos emitidas via Internet não precisam ser autenticadas. 
As referidas certidões terão sua veracidade confirmada nos sítios correspondentes, pela Comissão de Licitação. 
 
7.3.4.As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, e, uma 
vez sendo declarada vencedora do certame, terá prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
8. SESSÃO DE ABERTURA: 
 
8.1. Após o recebimento por parte do pregoeiro, dos envelopes de proposta de preços e de habilitação, 
credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta a 
sessão do PREGÃO PRESENCIAL, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início 
a sessão com a abertura e classificação das propostas. 
 
8.2 Classificação das propostas: 
 
8.2.1. Abertos os envelopes de Propostas, estas serão analisadas verificando o atendimento a todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas 
aquelas que estiverem em desacordo. 
 
8.2.2. O Pregoeiro classificará primeiramente as propostas com enquadramento disposto nas Leis LC123 e/ou 
LC147 (art.47, 48 e 49). Não havendo o número mínimo de propostas, serão analisadas as demais participantes. 
 
8.2.3. O autor da proposta de menor preço por item, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances 
verbais. 
 
8.2.3. Se não houver, no mínimo, 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula anterior, o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas. 
 
8.3 LANCES VERBAIS: 
 
8.3.1. Aos licitantes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais. 
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8.3.1.1.3 Os lances verbais deverão ser dados considerando o valor unitário do item do objeto. 
 
8.3.2. Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado 
sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances, quando não houver a participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
 
8.3.2.1. Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte.  
 
8.3.2.1.1. Entende-se por empate, na situação prevista no item 8.3.2.1 deste edital, aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.3.2.2. Para efeito do disposto no item 8.3.2.1 deste edital, permanecendo a situação de empate, proceder-se-
á da seguinte forma: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, usando o direito de preferência de 
contratação, observado a situação de empate prevista no item 8.3.2.1.1 deste edital, poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado;  
 
a.1 A nova proposta prevista na alínea “a” deste item, deverá ser apresentada no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” deste 
item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.3.2.1.1., na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem no intervalo estabelecido no item 8.3.2.1.1 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
8.3.2.3. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8.3.2.1.1 deste edital, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3.2.4. O disposto no item 8.3.2.1.1 deste edital somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e, na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de 
posterior ordenação das propostas. 
 
9. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 
 
9.1. No final da sessão o pregoeiro oportunizará as licitantes a intenção de apresentação de recursos, que deverá 
manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 
 
9.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso, 
a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à 
autoridade competente para a homologação. 
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9.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 
informado à autoridade competente. 
 
9.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará 
o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 
 
9.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
9.6. A adjudicação será feita pela totalidade do item. 
 
10. DO LOCAL, PRAZO E FORMA PARA ENTREGA DO OBJETO: 
 
10.1. O objeto da licitação deverá ser entregue no prazo de até 15(quinze) dias, montado sem peças e/ou 
componentes sobressalentes, na sede da Prefeitura Municipal Botuverá, no horário de expediente, sito à Rua 
João Morelli, 66, centro, Botuverá, em dias úteis. 
 
10.2. A Prefeitura Municipal através do responsável pelo TI, fará a conferência do objeto confrontando as 
exigências do edital. 
 
10.3. Havendo rejeição dos produtos, no todo ou em parte, a empresa vencedora deverá substituí-los no prazo 
estabelecido formalmente pela Administração, observando às condições estabelecidas para o fornecimento, 
sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas estabelecidas pelas leis federais nº 10.520/02 e 
8.666/93 e suas alterações. 
 
10.4. A Prefeitura se reserva o direito de recorrer ao fornecedor em caso de verificação posterior de 
irregularidade nos produtos, devendo a contratada acatar as falhas apontadas mesmo após recebidos os 
equipamentos. 
 
11. DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
11.1. O pagamento será efetua em parcela única à vista ou em até 30(trinta) dias após a devida entrega do 
objeto, com a apresentação de NFe, atestada do recebimento. 
 
11.2. O preço a ser pago será o vigente na data da requisição e da aquisição do material constante na ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO. 
 
11.3. Em caso de irregularidades na emissão do documento fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir 
da regularização do mesmo. 
 
11.4. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária e/ou boleto emitido pela fornecedora, 
ou retirado sob forma de cheque nominal na tesouraria do município. 
 
12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 
12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração do Município de Botuverá/SC, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, 
que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, ainda, 
sujeitará a licitante às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pelo não 
cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor. 
 
12.1.1. Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado da entrega do produto, até o máximo de 
20(vinte) dias, incidente sobre a quantidade constante na Autorização de Fornecimento, contado a partir da 
solicitação de retirada encaminhada pela Administração. 
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12.1.2. Multa INDENIZATÓRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 
20 (vinte)dias de atraso. 
 
12.2. A multa de que tratam os subitens anteriores, somente poderão ser relevadas, quando os fatos geradores 
da penalidade decorram de casos fortuitos ou de força maior, que independam da vontade da licitante e quando 
aceitos, justifiquem o atraso. 
 
12.3. Antes da aplicação das sanções de que tratam os subitens anteriores, será expedida uma notificação para 
que o fornecedor apresente justificativa, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data do recebimento da 
mesma, visando assegurar o direito à ampla defesa, disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. 
 
12.4. As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas nos casos de descumprimento de 
prazo, sendo que serão registradas nos sistemas mantidos pela administração autárquica. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS: 
 
13.1. Os recursos financeiros para aquisição do objeto da presente licitação são oriundos da municipalidade, 
consignados no orçamento vigente e caso necessário programados no próximo exercício. 
 
13.2. As despesas com a execução da ata e/ou contrato a ser firmado em decorrência desta licitação correrão 
por conta da Dotação Orçamentária do exercício de 2015, podendo também ser estendido para o próximo 
exercício, conforme abaixo relacionada: 
 
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOTUVERÁ 
11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
11001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10 - Saúde 
301 - Atenção Básica 
90 - AÇÕES GERAIS DE SAÚDE 
2.30 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 
5000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e HABITAÇÃO 
5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
8 - Assistência Social 
244 - Assistência Comunitária 
100 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.63 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
*Demais dotações consignadas no orçamento de 2015 e conforme necessidade podendo ser 
remanejados para o exercício seguinte. 
 
14. DOS REAJUSTES DE PREÇOS: 
 
14.1. A Revisão de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá ser 
solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere 
ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo que: 
 
14.2. O reajuste de preços deverá ser solicitado em requerimento protocolado na Prefeitura Municipal de 
Botuverá/SC, instruído com cópias de Notas fiscais que demonstrem, respectivamente, os preços vigentes antes 
e depois da majoração; 
 
14.3. O CONTRATANTE examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará a 
CONTRATADA quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
14.4. Independentemente de solicitação, a CONTRATANTE poderá convocar a CONTRATADA para 
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações 
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indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado. 
 
15. DO CONTRATO, DA ATA e DA VIGÊNCIA: 
 
15.1. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes da ATA DE REGISTRO DE PREÇO, a 
serem firmadas entre a Administração e o fornecedor, serão formalizadas através de contrato conforme minuta 
Anexo-VI, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente. 
 
15.2. O Contrato da Ata de Registro de Preços poderá ser substituído pela nota de empenho/Autorização de 
Fornecimento, caso a contratante achar conveniente, conforme Art. 62 da Lei 8.666/93, aplicando - se no que 
couber, o disposto no Art. 55 da Lei 8.666/93. 
 
15.3. A vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será de até 4 (quatro) meses, contados a partir da data 
da assinatura, podendo ser prorrogado, caso houver interesse de ambas as partes e se presentes os requisitos 
legais. 
 
15.4. Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou 
não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os fornecedores 
remanescentes, na ordem de classificação. 
 
15.5. A licitante vencedora que tenha seu preço registrado, deverá assinar o termo da ata ou contrato decorrente 
do Registro de Preço no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a contar da convocação expedida pela 
Administração, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 
 
15.6. O prazo de entrega do objeto da presente licitação será de até 15(quinze) dias, podendo ser prorrogado 
se aceitos os termos de justificativa apresentados pela contratada.  
 
15.7. A CONTRATADA obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste contrato, os 
acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários, nos serviços em até 25%  (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial contratado atualizado, nos exatos termos autorizados pelo art. 65, § 1º da  Lei 8.666/1993 e suas 
alterações.  
 
15.8. A CONTRATADA não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser observado 
após a entrega dos produtos, nos termos do Código Civil e da legislação aplicável à espécie, observadas as 
disposições deste Edital. 
 
16 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR e DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
 
16.1. O fornecedor terá seu registro cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, 
assegurado a contraditória e ampla defesa:  
 
16.1.1. A pedido, quando: 
 
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas da Ata, por ocorrência de caso fortuito 
ou força maior;  
 
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo do produto; 
 
16.1.2. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na ata de 
registro de preço, caso não aceitas as razões do pedido. 
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16.1.3. Por iniciativa da Administração, quando: 
 
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
b) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas. 
 
16.1.4. Por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando: 
 
a) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
b) Não receber ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de fornecimento dos materiais 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 
c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes;  
 
d) Em qualquer das hipóteses acima, concluso o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata 
de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 
 
16.1.5. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será cancelada: 
 
a) Automaticamente; 
b) Por decurso de prazo de vigência; 
c) Quando não restarem fornecedores registrados; ou 
d) Pela Administração, quando caracterizado o interesse público. 
 
16.1.6. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos será feita por correspondência com 
aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços e/ou 
correio eletrônico; 
 
16.1.7. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por 
publicação no Diário Oficial dos Municípios, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia 
da publicação. 
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
17.1. A entrega da proposta implica, automaticamente, na aceitação tácita e irretratável das condições de 
participação, não sendo válida qualquer alegação de desconhecimento ou de ignorância das condições 
estabelecidas neste Edital. 
 
17.2. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e após apresentação da documentação e da proposta 
não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
 
17.3. Será concedido vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos Documentos 
de Habilitação apresentados na sessão. 
 
17.4. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do bem ofertado, bem como 
solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões, 
vedados a juntada de documento ou informação que deveria constar originariamente do envelope de proposta 
ou de habilitação. 
 
17.5. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pregão, salvo por motivos 
que impedem a execução do objeto, comprovadamente fundamentado e aceito pelo pregoeiro. 
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17.6. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse do Município de BOTUVERÁ, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 
 
17.7. O Pregoeiro, no interesse da Prefeitura Municipal de BOTUVERÁ, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, podendo sanar tais formalismos na própria sessão e não sendo possível, 
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
 
17.8. Se, por qualquer motivo, não houver expediente na Prefeitura Municipal de BOTUVERÁ nas datas 
previstas para entrega e/ou abertura dos envelopes das propostas, como também dos prazos de recursos, estas 
ficarão automaticamente prorrogadas para o dia seguinte de expediente normal. 
 
18 - FORO: 
  
17.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de composição 
amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação, independente de outro que por mais 
privilegiado seja, será o da Comarca de Brusque/SC. 
 
19 – ANEXOS: 
 
19.1 Integram o presente Edital os seguintes documentos: 
 
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 
Anexo II - Modelo Carta de Credenciamento; 
Anexo III – Declaração da licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação; 
Anexo IV – Declaração cumpre integralmente a norma contida no art. 7º, inciso XXXIII; 
Anexo V – Declaração de Fato Impeditivo; 
Anexo VI - Minuta Ata de Registro de Preços; 
Anexo VII – Minuta de Contrato; 
Anexo VIII - Modelo de Proposta; 
 
Botuverá/SC, 07 de Dezembro de 2015. 

_______________ 
José Luiz Colombi 

Prefeito 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Licitatório nº 67/2015 – Pregão Presencial nº37/2015 
 
1.-DO OBJETO: Constitui objeto desta licitação: Aquisição de Computadores, Notebook, Tablets e outros 
equipamentos destinados a manutenção dos serviços administrativos das diversas Secretarias deste Município.  
 
2.-JUSTIFICATIVA: Considerando as necessidades da informatização dos setores administrativos, tem o 
presente Termo de Referência a finalidade de definir as especificações e os procedimentos necessários para 
viabilizar a contratação do objeto deste processo. As características e especificações do objeto ora licitado são: 
 

Item Descrição de Produtos 
 Und. Qtde. R$ unt R$Total 

1 

 
COMPUTADORES DESKTOP COMPLETOS, COM 
PROCESSADOR, PLACA PRINCIPAL, MEMORIA, UNIDADE DE 
DISCO RIGIDO, MONITOR LCD OU LED, GABINETE, 
TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, GRAVADOR DE DVD, 
SISTEMA OPERACIONAL E ACESSÓRIOS: 
 Processador: Intel Core i3 4ª GERAÇÃO; 
 Placa Principal: Compatível com o processado, Arquitetura 
ATX. On-board com som, vídeo e rede ethernet 10/100/1000 mbps.  
 Memória: RAM com no mínimo 4GB DDR3-1600PC;  
 Unidade de Disco Rígido: HD 500GB. 
 Monitor: Tecnologia de fabricação LCD OU LED, Tamanho da 
tela mínimo de 19,5”, compatibilidade Plug & Play,  na cor preta. 
 Gabinete: 4 Baias, porta USB frontal, fonte de 300w, cor 
preferencial preta. 
 Teclado: Padrão, com todos os caracteres da língua portuguesa, 
padrão ABNT-2, Conexão via porta PS2, Ajuste de inclinação, Na cor 
preta. 
 Mouse: Tipo óptico, resolução mínima de 600dpi, com 2 botões 
e tecla de rolagem (scroll),  USB, na cor preta.  
 Caixas de Som: Com potência mínima 6W RMS (ou 300 W 
PMPO), Controle de volume frontal. 
 Gravador de DVD. Compatível com seguintes formatos: 
DVD-RW;  
 Sistema Operacional: Windows PRO ou superior em 
Português Original com LICENÇA. 

Acessórios: cabos, mídias e manuais, garantia total 12 meses 

pç 25 2.170,00 54.250,00 

2 

PEN DRIVE 8GB: 
 Capacidade: 8GB; 
 Cor: Preto ou Prata; 
 Usb 2.0; 

Garantia 12 meses 

Unid. 20 19,50 390,00 

3 

ESTABILIZADOR DE ENERGIA 500VA: 
 bivolt automático: entrada 115/127/220V; 
 Mínimo 4 Tomadas de saída padrão NBR 14136; 
 Atende à norma NBR 14373:2006; 
 Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede 
elétrica 

Garantia mínima 1 ano. 

pç 30 99,90 2.997,00 

4 

TABLET 
 Sistema Operacional: Android 4.0 ou superior;  
 CPU: Quad Core 1.2Ghz ou superior;  
 Memória RAM: 1GB ou superior;  
 Memória interna: 8GB (Expansivel com cartão Micro 
SDHC até 32GB);  
 Tamanho Tela: 7 " (sete polegadas) TFT. Tela Full Touch, 
Capacitiva, 5 toques simultâneos ;  

pç 20 599,00 11.980,00 
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 Resolução: 1280×800 ou superior ;  
 Full HD: 480p, 720p e 1080p;  
 Conexões: Wifi: 802.11 e ou 3G Integrado (Preferência) ou 
Modem externo;  
 Banda : GSM Quad Band (850 + 900 + 1800 + 1900 MHz);  
 Câmera: 2 câmeras, Frontal 1.3 Mega Pixels, e Traseira 
Resolução mínima 3.2 Mega Pixels, com Flash;  
 Linguagem dados: Português;  
 Alto falante: Stéreo interno;  
 Bateria: 3.7v – 3200mAh ou superior ;  
 Entradas: 2 USB / Áudio P2 (3,5mm) / Micro SDHC;  
 Conectividade: Bluetooth, USB;  

Sistema GPS (Sistema de Posicionamento Global)  

5 

Notebook G3 Intel Core i3,4GB, HD500GB ou superior : 
 Tela 14” Led/lcd, resolução mínima 1366x768; 
 Sistema operacional Windows 8.1 ou superior; 
 HD 500gb ou superior; 
 Memória 4GB; 
 Processador: Intel Core i3 
 Wireless: Wi-fi 802.11b/g/n; 
 Portas mínimas: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x VGA, 1x 
HDMI; 
 Web Cam Integrada, mínima de 1.0MP; 
 Leitor DVD-RW; 

Garantia mínima 12 meses 

Pç 5 1.689,00 8.445,00 

TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 78.062,00 
 
3.-PERÍODO DE GARANTIA: O período será de no mínimo 12(doze) meses, de acordo com o oferecido pela 
CONTRATADA em sua Proposta Comercial; 
 
3.1- O início do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á a partir do RECEBIMENTO DEFINITIVO;  
 
3.2- No 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. Neste caso, dar-se-á início aos procedimentos e 
prazos estabelecidos nas CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO;  
 
4.-DA ASSISTENCIA: A CONTRATADA, deverá dar atendimento de manutenção total durante todo o PERÍODO DE 
GARANTIA na sede da contratante, sito à Rua João Morelli, 66, Cidade de Botuverá/SC, exceto nos casos em que, 
comprovadamente, o mesmo deva ser reparado em laboratório próprio; 
 
4.1- 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, devendo seguir: 
 
a) O prazo para recuperação do produto, nos casos em que o mesmo possa ser realizado na Sede da CONTRATANTE, 
será de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data/hora da primeira visita técnica realizada pela CONTRATADA;  
b) 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 2(dois) dias úteis, contados da data de sua remoção; Caso não 
seja possível a recuperação dos produtos dentro dos prazos e condições previstas, 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 10(dez) dias corridos para a devolução definitiva do produto original, em perfeito funcionamento, ou outro 
completamente novo com as mesmas características;  
4.2- 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; Todos os componentes destinados à reparação dos 
produtos em manutenção deverão ser novos e originais, com garantia mínima enquanto perdurar o CONTRATO;  
4.3-Os chamados técnicos serão sempre realizados pelo responsável do TI da Prefeitura de Botuverá 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;  
4.4-Toda e qualquer despesas decorrentes da execução dos SERVIÇOS DE GARANTIA aqui descritos, inclusive as 
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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.  
 
5.-DOS ORÇAMENTOS: A estimativa de valores apresentada neste processo, foi realizada pelo setor de compras da 
prefeitura municipal de Botuverá, através de orçamentos formais solicitados para empresas do ramo de objeto pertinente. 
 
6.-PRAZO DE ENTREGA: O prazo para entrega dos objetos constantes na Autorização de Fornecimento será de 
15(quinze) dias corridos. 
 
7.-CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO: Os equipamentos serão recebidos pelo responsável do setor de TI da Prefeitura 
de Botuverá, ou por Comissão de Recebimento a ser designada, em dias úteis no horário de expediente, exceto feriados;  
 
7.1- No ato da entrega dos equipamento, o setor responsável fará o RECEBIMENTO PROVISÓRIO ou atestará na própria 
nota fiscal o recebimento dos produtos, nos termos da Nota Fiscal;  
 
7.2- Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico do setor 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;  
c) Colocação do produto em funcionamento;  
d) Testes dos periféricos/componentes e portas de comunicação, se for o caso.  
 
7.3- O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento PROVISÓRIO;  
 
7.3.1-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 5(cinco) dias corridos, a 
contar da data de realização da inspeção;  
 
7.3.2- Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações técnicas exigidas no 
Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, o setor responsável emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO; Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos na 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.  
 
8.-DOS PRAZOS: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de até 4(quatro) meses; 
  
9.-DO REAJUSTAMENTO: Os preços registrados e/ou contratados são fixos pelo período de vigência da ata, exceto 
para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.  
 
9.1.- Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes 
pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental 
e requerimento expresso do Contratado. 
  
10.-DO PAGAMENTO: O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 
procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: À vista ou em Até 30(trinta) dias após a entrega total dos 
produtos solicitados.  
 
11.-DAS DEMAIS CONDIÇÕES: Ficam integralizadas e se complementas entre si as normas e procedimentos contidas 
no edital, termo de referência e minuta de contrato, sendo os casos omissos respondidos conforme legislação. 
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ANEXO II 
 

Processo Licitatório nº 67/2015 – Pregão Presencial nº 37/2015-SRP 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
 
 
 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _________________________________________, portador(a) 

da cédula de identidade nº ___________________ e do CPF nº _________________________, a participar da 

licitação instaurada pelo Município de BOTUVERA/SC, processo licitatório nº 67/2015, na modalidade de 

Pregão Presencial, sob o nº 37/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos 

poderes para pronunciar-se em nome da empresa _________________________________________, CNPJ nº 

_____________________, bem como formular e assinar propostas e praticar todos os demais atos inerentes 

ao certame. 

 
 Local e data. 
 

_________________________________ 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 
 

________________________ 
Nome do dirigente da empresa 
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS NORMAS DO EDITAL 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
A empresa ................................................., inscrita no C.N.P.J. sob nº  .............................., ciente das normas 
do Edital,  declara sob as penas da lei, que cumpriu fielmente todos os requisitos de comprovação para 
habilitação do Processo Licitatório nº 67/2015 -  Pregão Presencial nº37/2015-SRP promovido pela Prefeitura 
Municipal de BOTUVERA. 

 
Data e local 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
Nome do Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO IV 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 67/2015 
Pregão Presencial Nº 37/2015-SRP 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
 

 
 
........................................................................................., inscrito no CNPJ n°..........................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).............................................................................., portador(a) 

da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ..........................................., DECLARA, para fins 

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
 

Local e data:............. 
 
 

________________________ 
(representante legal) 

 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V 

 
Processo Licitatório nº 67/2015 – Pregão Presencial nº37/2015-SRP 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO (MODELO) 
 
 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA .............................  
C.N.P.J. ..................................................................... 
ENDEREÇO..............................................................  
 
 
 
 
Para fins de participação no Processo Licitatório nº 67/2015 - Pregão Presencial Nº37/2015-SRP, 
declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa não foi declarada inidônea e nem está 
suspensa em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 - Parágrafo 
2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
  , de de 20     . 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 
Nome do Representante Legal 

Cargo 
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ANEXO VI 
 

Processo Licitatório nº 67/2015 – Pregão Presencial nº37/2015 
 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
 
Aos ________ dias do mês de ___________ do ano de dois mil e quinze, no Departamento de Compras, 
localizado no Prédio da Prefeitura de BOTUVERÁ, o Município de BOTUVERÁ, em face da classificação 
das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 33/2015, na Ata de julgamento de preços, homologada 
em ____/___/____, RESOLVE registrar os preços da(s) empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com 
a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação e seus Anexos, 
e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1- A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS tem por objetivo a aquisição de Equipamentos de 
Informática para atendimento das atividades administrativas das Secretarias da Prefeitura e Fundos do 
município de Botuverá/SC, conforme proposta adjudicada do Processo nº67/2015-PP37/2015-SRP, com 
os seguintes objetos: 
... 
... 
.... 
 
1.2- A presente ATA não obriga o Município a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer 
licitações específicas para aquisição de outros produtos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada 
ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições, nos termos do art. 15, 
parágrafo 4º da lei 8.666/93. 
1.3- Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
recomposição no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, conforme 
Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93. 
1.4- O aumento decorrente de recomposição dos preços unitários em razão de desequilíbrio econômico-
financeiro do Contrato somente poderá ser dado se a sua ocorrência era imprevisível no momento da 
contratação, e se houver a efetiva comprovação do aumento pela empresa registrada (requerimento, planilha 
de custos e documentação de suporte). 
1.5 Caso o preço registrado se torne superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao 
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo na forma do item 
1.4.1. 
 
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto, bem como, para definir procedimentos 
e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram esta Ata, como se nela estivesse transcrita, os 
seguintes documentos: 
a) Edital de Pregão Presencial nº 37/2015 e seus anexos; 
b) Termo de Referência; 
c) Proposta da(s) Licitante(s); 
d) Minuta do contrato. 
 
3. VIGÊNCIA 
3.1 A presente Ata vigorará pelo período de 4 (quatro) meses, tendo como marco inicial data da homologação 
pela Autoridade Competente. 
 
4. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO  
4.1 Os objetos deverão ser entregues conforme a necessidade da municipalidade, que procederá a solicitação 
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nas quantidades que julgar necessárias, através de autorizações de forncecimento – AF, que serão 
encaminhadas dentro do prazo de vigência da ATA de Registro de Preços.  
4.2 Após o recebimento da AF, por parte do fornecedor, os materiais deverão ser entregues no prazo de 
15(quinze) dias, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital e seus Anexos,  nos 
locais indicados na Autorização de Fornecimento. 
4.2.1- O prazo de entrega de que trata o item 4.2, poderá ser prorrogado desde justificados e aceitos pela 
contratante. 
4.3 No ato da entrega dos materiais a proponente deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura correspondente às 
quantias solicitadas, que será submetida à aprovação do órgão responsável pelo recebimento, conforme termo 
de referência. 
4.4 A Nota Fiscal/Fatura somente será encaminhada ao órgão responsável pelo pagamento, após o recebimento 
definitivo do material pelo responsável do setor de TI. 
4.5 Os materiais que forem recusados (tanto no recebimento provisório ou antes do recebimento definitivo) 
deverão ser substituídos no prazo máximo de 5(cinco) dias, contados da data de notificação apresentada à 
fornecedora, sem qualquer ônus para o Município.  
4.6 Se a substituição dos materiais cotados não for realizada no prazo estipulado, a fornecedora estará sujeita 
às sanções previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços, na Minuta do Contrato e na forma da Lei. 
4.7 Caso seja comprovado que os produtos entregues não estão de acordo com as especificações do Edital, a 
fornecedora deverá ressarcir todos os custos com perícia à Administração, bem como os prejuízos e danos 
eventualmente causados à Administração. 
     
5. DA FORMA DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
5.1 O pagamento será efetuado à vista ou em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento definitivo 
dos materiais, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo responsável do setor 
requerente e encaminhada ao órgão responsável pelo pagamento. 
5.2 Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, 
prova de regularidade perante o INSS e FGTS, observada a natureza jurídica da licitante. 
5.3 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação 
financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
5.4 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
5.5 No caso de eventuais atrasos de pagamento das faturas, por culpa da Administração, o valor será atualizado 
monetariamente nos termos do art. 117 da Constituição Estadual de SC, acrescido da multa de 1% (um por 
cento) e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, pro rata die. 
5.6 As despesas decorrentes de aquisição dos materiais de construção desta licitação correrão à conta dos 
recursos especificados no orçamento do Município e nos demais órgãos e entidades usuárias, existentes nas 
seguintes dotações: 
 
11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2.30 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
5000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e HABITAÇÃO 
5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.63 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
*Demais dotações consignadas no orçamento de 2015 e conforme necessidade podendo ser remanejados para 
o exercício seguinte. 
 
6 RESPONSABILIDADES 
6.1  A fornecedora responde por todos os danos e prejuízos que, na execução das contratações, venha, direta 
ou indiretamente, a provocar ou causar para o Município ou à terceiros, independentemente da fiscalização 
exercida pelo Município. 
6.2 A empresa fornecedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução desta ata, nos termos do artigo 71 da Lei 8.666/93. 
6.3 A empresa fornecedora é responsável também pela qualidade dos materiais fornecidos, cabendo-lhe 
verificar o atendimento das especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros 



 

Rua João Morelli, 66 – Centro Fone(47)3359-1170 - CEP: 88.295-000 – BOTUVERÁ – SC. 
CNPJ: Nº. 83.102.350/0001-96 – www.botuvera.sc.gov.br – botuvera@botuvera.sc.gov.br  

Estado de Santa Catarina 
MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ 

quaisquer, tenham comprometido os mesmos, fora dos padrões exigidos. 
6.4 A empresa registrada autoriza o Município a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou 
prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de 
qualquer procedimento judicial, assegurada a prévia defesa. 
 
7 OBRIGAÇÕES DAS FORNECEDORAS 
7.1 Constituem obrigações das empresas fornecedoras: 
a) Entregar no prazo máximo de 5(cinco) dias, os produtos solicitados; 
b) Manter, durante a vigência da Ata, todas as exigências contidas no Edital de Licitação; 
c) Corrigir, reparar, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificar 
vícios, defeitos ou incorreções, ou, ainda, que estarem em desacordo com as especificações exigidas; 
d) Assumir todos os gastos e despesas que fizer, para o adimplemento das obrigações decorrentes da contratação, tais 
como: transportes, assistência técnica, garantia e demais custos que se fizerem necessários para a entrega dos materiais 
 
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA FORNECEDORA 
8.1 O Município poderá cancelar o Registro de Preços da(s) fornecedora(s) nos casos a seguir especificados:  
a) Quando descumprir as exigências do edital ou da respectiva ata; 
b) Quando a empresa der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços; 
c) Quando não aceitar abaixar o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; 
d) Quando não cumprir por mais de 3 (três) vezes consecutivas ou alternadamente o prazo estabelecido para 
entrega dos materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços e a Administração não aceitar a sua justificativa; 
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do objeto do contrato e/ou ata; 
f) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
g) Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
h) Em caso de não providenciar a entrega, sem apresentar justificativa ou em caso apresentar a administração 
não aceitar a justificativa; 
 
8.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido apostilamento na 
Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro. 
 
9 PENALIDADES: 
9.1 Pela inexecução total ou parcial da ATA, estará a empresa fornecedora sujeita às seguintes penalidades: 
 
a) advertência por escrito; 
b) multa: 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado da entrega do produto, até o máximo de 20(vinte) 
dias, incidente sobre a quantidade constante na Autorização de Fornecimento, contado a partir da solicitação 
de retirada encaminhada pela Administração; 
c) Multa INDENIZATÓRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 20 
(vinte)dias de atraso. 
d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos 
consecutivos. 
9.2 Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total da proposta adjudicada ou estimado do 
contrato, em caso de não-regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006. 
9.3 Caberá aplicação da penalidade de advertência a critério da prefeitura, nos casos de infrações leves que 
não gerem prejuízo a Administração. 
9.4 Caberá aplicação de multa de até 20% calculada sobre o valor total da Proposta de Preços adjudicada ou 
do item da ATA de Registro de Preços, nas seguintes proporções e casos: 
a) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; Multa de 10%, 
calculada sobre o valor total da proposta; 
b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; Multa de 10%, calculada sobre o valor total da 
proposta; 
c) apresentar documentação falsa exigida para o certame; Multa de 20%, calculada sobre o valor total da 
proposta; 
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d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; Multa de 10%, calculada sobre o valor total da Ata de 
Registro de Preços; 
e) não mantiver a proposta de preços; Multa de 10%, calculada sobre o valor total da proposta; 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; Multa de 20%, calculada sobre o valor total da Ata de Registro 
de Preços; 
g) comportar-se de modo inidôneo; Multa de 20%, calculada sobre o valor total da ATA de Registro de Preços; 
h) cometer fraude fiscal. Multa de 20%, calculada sobre o valor total da ATA de Registro de Preços; 
9.5 Sem prejuízo da aplicação de multa caberá aplicação da penalidade de Impedimento de licitar e contratar 
com a União, Estados, DF e Municípios, nos seguintes prazos e casos: 
a) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 2 anos mais multa; 
b) deixar de entregar documentação exigida para o certame; 1 ano mais multa; 
c) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 5 (cinco) anos mais multa; 
d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 1 ano mais multa; 
e) não mantiver a proposta de preços; 1 ano mais multa; 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 4 anos mais multa; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 5 (cinco) anos mais multa; 
h) cometer fraude fiscal. 5 (cinco) anos mais multa; 
i) Em caso de não providenciar a entrega ou providenciar com mais de 10 dias de atraso; 1 (um) ano mais 
multa. 
9.6 Em todo caso a licitante terá direito ao contraditório e ampla defesa. 
9.6.1 Em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, poderá a licitante apresentar defesa prévia no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação sobre a irregularidade ou aplicação da penalidade. 
9.7 É facultado a licitante apresentar recurso contra aplicação de penalidade no prazo de 5 (cinco) dias úteis a 
contar da intimação, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/1993. 
9.8 As multas sempre que possível serão descontadas diretamente da garantia prestada, dos valores devidos a 
Contratada, caso o saldo seja insuficiente, deverão ser recolhidas via guia de recolhimento emitida pelo Setor 
de Tributação, devendo ser comprovada a quitação no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a emissão da 
guia. 
9.9 Caso não seja recolhido o valor da multa no prazo estabelecido, a licitante será inscrita em divida ativa do 
Município, sendo o valor executado judicialmente. 
9.10 As penalidades de Advertência, Multa e Impedimento de Licitar, poderão ser aplicadas pelo gestor da ata 
e/ou que a autoridade competente designar. 
9.11 Os recursos deverão ser encaminhados à autoridade que aplicou a penalidade, sendo que após sua análise 
será submetida a Decisão da Autoridade hierarquicamente Superior. 
 
10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 A FORNECEDORA assume integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município ou à 
terceiros, por si ou seus sucessores e representantes, no fornecimento do objeto contratado, isentando o 
município de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo. 
10.2 Aplicam-se à esta Ata de Registro de Preços as disposições das Leis nº 10.520/2002, 8.666/1993, Lei 
10.406/2002, Lei 8.078/1990 e suas posteriores modificações. 
10.3 Elegem as partes contratantes o Foro desta cidade, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas 
desta Ata, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Prefeitura de BOTUVERÁ (SC),  em  ....................... . 
 
 
EMPRESAS (com identificação/nome do representante legal): _____________ 
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ANEXO VII 
 

Processo Licitatório nº 67/2015 – Pregão Presencial nº37/2015 
 
Minuta do Contrato Nº ......./2015 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE...,QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
BOTUVERÁ E A EMPRESA... 

 
O Município de BOTUVERÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 83.102.350/0001-96, com 
sede na Rua João Morelli, 66, Centro, cidade de Botuverá/SC, através do prefeito municipal, Sr. JOSÉ LUIZ 
COLOMBI, brasileiro, casado, servidor público, residente na Rua 09 de Junho, s/n, bairro Ribeirão Porto Franco, cidade 
Botuverá/SC, inscrito no CPF sob o nº 455.167.669-15, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a 
empresa .............., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°........., com sede na ............., bairro........., CEP-
......, cidade de......., representada pelo Sr. .........., ....., ......., ....l, portador do CPF-...RG nº....., residente e domiciliado 
na......., bairro...., cidade..., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, celebrar 
o presente CONTRATO, em conformidade com o  Processo Licitatório nº67/2015-PP37/2015-SRP, seus anexos, e com 
fundamento na Lei nº. 8.666/93, e alterações, Lei nº10.520/2002 e nas clausulas seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto: a aquisição de Equipamentos de Informática para atendimento das atividades 
administrativas das Secretarias da Prefeitura e Fundos do município de Botuverá/SC, conforme especificações 
constantes no termo de referência e proposta adjudicada do Processo 67/2015-PP37/2015-SRP, conforme abaixo 
relacionados: 
... 
... 
§ 1º – A qualidade e especificações do objeto fornecido deverá atender à legislação especial federal, estadual e/ou 
municipal aplicáveis. 
§ 2º – O fornecimento dar-se-á no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado por igual prazo mediante justificativa aceita pela Contratante. 
§ 3º – O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades do contratante. 
§ 4º – São partes integrantes deste contrato, como se transcritos estivessem, o edital de licitação – Pregão Presencial 
nº 37/2015-srp e seus anexos, a proposta, os documentos e informações apresentadas pela licitante vencedora e 
quaisquer complementos que deram suporte ao julgamento da licitação. 
§ 4º – Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Botuverá, sito na Rua João 
Morelli, 66 - Centro, no município de Botuverá/SC. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimplemento e do 
Reajuste. 
 
Do Preço 
I – O valor total estimado do presente contrato será de R$... de acordo com a proposta apresentada e adjudicada 
do PP37/2015-SRP. 
II – Do reajuste de preço – O preço estabelecido é fixo, único e irreajustável, durante a vigência do Contrato, 
e inclui todos e quaisquer ônus, quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, 
impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer outros encargos necessários à execução do objeto do Contrato, exceto 
nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
III – A revisão dos preços poderá ser concedida, pelo CONTRATANTE, a partir da análise e discussão de 
planilha que demonstre a alteração dos custos, a ser encaminhada pela CONTRATADA à (ao) CONTRATANTE, 
nos termos do art. 65, inc. II, letra “d” da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
Das Condições de Pagamento 
1. O pagamento será à vista ou em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação definitiva dos materiais, 
“mediante aprovação da Nota fiscal/Fatura”, através de depósito bancário ou na tesouraria da Contratante. 
1.1. A aprovação da Nota fiscal/fatura se dará mediante o “CERTIFICO” pelo responsável do órgão 
solicitante, autorizado para o recebimento, devidamente assinado, datado e com aposição do respectivo carimbo 
funcional, depois de devidamente conferida a quantidade e valor. 
1.2. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar necessariamente o número e a data de assinatura deste contrato. 
2. É condição indispensável para realização do pagamento que o contratado comprove a regularidade com o 
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INSS, FGTS, sob pena da CONTRATANTE sustar o pagamento, sustação essa que só será liberada mediante 
apresentação dos mesmos. 
2.1. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como atraso de pagamento, e em 
consequência, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer ônus financeiro. 
3. Havendo atraso no pagamento incidirá sobre o valor devido pelo CONTRATANTE a atualização financeira 
até a data do efetivo pagamento, calculada pro-rata die pelo índice estabelecido pelo Governo Federal, exceto se as 
ocorrências forem de responsabilidade da CONTRATADA. 
4. O CONTRATANTE não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, isentando-se quaisquer 
consequências surgidas e responsabilizando a CONTRATADA por perdas e danos em decorrência de tais transações. 
5. O CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência 
total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes deste contrato. 
 
Da Atualização por Inadimplemento 
§ 6º – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das 
obrigações tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária 
As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias do orçamento de 2015 
da Prefeitura Municipal de Botuverá: 
 
11000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
2.30 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
5000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e HABITAÇÃO 
5001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
2.63 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 
 
*Demais dotações consignadas no orçamento de 2015 e conforme necessidade podendo ser remanejados para o 
exercício seguinte. 
 
CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato 
O prazo de vigência deste instrumento tem início na sua assinatura e término em 31 de dezembro de 2016. 
 
CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes 
Da Contratada 
a) a atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato, limitada ao 
quantitativo de cada item, observado o disposto na Cláusula Quarta; 
b) ao fornecimento do objeto deste Contrato, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital 
do Pregão Presencial nº 37/2015, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações 
determinadas pela legislação em vigor; 
c) apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim 
como amostra para análise pela contratante, sem qualquer ônus adicional; 
d) não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato; 
e) manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na 
licitação do Pregão Presencial nº 37/2015; 
f) responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, 
trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução 
do objeto do presente Contrato; 
g) responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à CONTRATANTE ou 
a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de 
segurança, quando da execução do fornecimento; 
h) responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto objeto do Pregão Presencial 
nº 37/2015. 
i) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quando da entrega do 
produto; 
j) prestar garantia de hardware de 1 anos, disponibilizada pelo fabricante e realizada pelo mesmo ou por 
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empresa autorizada oficialmente; 
l) assegurar, durante o prazo de garantia, a prestação de assistência técnica especializada, bem como a 
reposição/substituição de peças ou componentes defeituosos, ou do bem fornecido sem quaisquer ônus para a 
CONTRATANTE nos prazos estabelecidos; 
m) prestar os serviços de assistência técnica dos equipamentos. Estes serviços poderão ser prestados pelo 
próprio fabricante, revendedor, ou por meio de empresa de assistência técnica/manutenção, oficialmente 
credenciada; 
n) entregar manuais, certificados e garantia, bem como, os demais documentos relacionados ao objeto; 
o) resolver os problemas apresentados dentro do período de garantia nos prazos estabelecidos no termo de 
referência. Findo este prazo, a Contratada obriga-se pelo fornecimento de componente igual ou superior ao 
defeituoso, em substituição temporária, que deverá estar operacional já no início da primeira hora subseqüente. Na 
hipótese da necessidade de substituição definitiva do componente defeituoso, amesma deverá ocorrer, 
obrigatoriamente, no limite máximo de 72 (setenta e duas) horas do chamado inicial do problema; 
Da Contratante 
a) emitir a Autorização de Fornecimento/Contrato do produto licitado; 
b) notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto 
deste Termo, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer irregularidades; 
c) conduzir eventuais procedimentos administrativos de readequação dos preços contratados, visando a 
equiparação aos preços registrados na Pregão Presencial nº 37/2015 e suas alterações e a aplicação de penalidades 
por descumprimento do pactuado no Contrato; 
d) fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, segundo seu interesse, sob os aspectos qualitativos e 
quantitativos, relatando irregularidades, quando for o caso; 
e) efetuar pagamento à Contratada de acordo com a forma e prazo estabelecido em Edital; 
f) prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento 
Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, observadas as disposições do artigo 65 da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e modificações ulteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato 
A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas 
em Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos: 
I – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e 
XVIII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
II – amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante 
formalização por intermédio de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer 
das partes, exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados; 
III – judicialmente, na forma da legislação vigente; 
IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, 
acarreta as seguintes conseqüências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas: 
a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE; 
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas 
As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão sujeitas às 
sanções e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam: 
 
a) advertência por escrito; 
b) multa: 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado da entrega do produto, até o máximo de 20(vinte) dias (20%), 
incidente sobre a quantidade constante na Autorização de Fornecimento, contado a partir da solicitação de retirada 
encaminhada pela Administração; 
c) Multa INDENIZATÓRIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 20 (vinte)dias 
de atraso. 
d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, DF e Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos 
consecutivos. 
 
I – Suspensão: 
A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, por até 5 
anos quando a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta: 
a) não celebrar o contrato; 
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para o certame; 
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c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo; 
g) cometer fraude fiscal; 
h) por prazo indeterminado, quando a empresa receber qualquer das multas previstas e não efetuar o 
pagamento. 
II – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em caso de faltas 
graves apuradas por intermédio de processo administrativo. 
III – Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a 
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, graduando-as e podendo 
deixar de aplicá-las, se admitidas às justificativas da licitante ou CONTRATADA, nos termos do que dispõe o artigo 
87, “caput”, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
VI – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/CONTRATADA. 
VII – 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 NONA – Da Vinculação 
Vincula-se o presente Contrato às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o edital de Pregão Presencial nº 37/2015, à proposta da 
CONTRATA, demais normas legais federais e estaduais vigentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Do Foro 
Fica eleito o Foro da Comarca de Brusque, do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, 
para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, juntamente com as testemunhas abaixo. 
 
Botuverá – SC, 
 

Prefeito Municipal Contratante                          Contratada 
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ANEXO VIII 
  

PROPOSTA COMERCIAL (modelo) 
 

PROCESSO Nº67/2015-PP37/2015-SRP 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Empresa:  
Endereço: Bairro: 
CEP: CNPJ: 
Fone/Fax: E-mail: 
Responsável: CPF: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARCA/MODELO 
COTADO QTDE UNID R$ 

UNIT. R$ TOTAL 

1       
2       
3       
4       
5       

TOTAL DA PROPOSTA R$...  
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: em até 5(cinco) dias 
PRAZO DE INSTALAÇÃO: 2(dois) dias após entrega 
COND.PGTO: À PRAZO EM ATÉ 30 (trinta) DIAS APÓS ENTREGA 
DEMAIS CONDIÇOES CONFORME EDITAL! 
 
Local e data: 
 
Carimbo CNPJ da empresa: 

 
 
 

 

 
 

______________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 


