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P R O C E S S O  L I C I T A T Ó R I O  N º .  2 6 / 2 0 1 4 .  

M O D A L I D A D E :  C o n v i t e  

 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, situada à Rua São Luiz, n.º 
210, CONVIDA essa conceituada empresa a participar do presente certame licitatório, na modalidade 
de Convite, do tipo Carta Convite, na forma de execução do contrato pelo regime de preços unitário o 
qual será processado e julgado em consonância com a Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94 e 
contemplado com a Lei Complementar n.º 123 de 15/12/2006, e em especial contido neste Edital. 
 
1.2 Para recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta, fica determinado o dia 30/05/2014, 
até às 08:45 horas, o qual deverá ser entregue na Sala da Comissão de Permanente de Licitações. 
 
1.3 O início da abertura dos envelopes ocorrerá às 09:00 horas, no mesmo endereço e no mesmo dia 
mencionado no item 1.2. 
 
2. OBJETO 

Aquisição de equipamentos material permanente, para as secretarias municipais conforme 
descritivo e preços máximos a baixo discriminados. 
 
Item Qtd. Und. DESCRIÇÃO Valor Unt. Valor Total 
01 02 Und. COMPUTADOR (DESKTOP), processador de 

quatro núcleos 2.8 ghz, gravador de CD e DVD, 

memoria RAM DDR3 mínimo 4 GB, HD sata 

mínimo 500GB, monitor de no mínimo 17 polegadas 

de led, som de no mínimo 2.1 canais, mouse óptico, 

teclado ABNT (português), 02 caixas de som, 

Windows 8 e programas básicos instalados, montado 

e instalado. 

1.990,00 3.980,00 

02 03 Und. 
HD externo, com capacidade de 1tb, conectividade 

usb 2.0/3.0 com transferência de dados rápida, 

podendo chegar ate 480mb/s, com proteção de dados 

com criptografia de 256bits (somente para  

Windows), com led indicativo de funcionamento, 

com função de backup automático de proteção de 

dados, compatível com Windows, alimentação do hd 

e feita diretamente da porta usb no seu pc, não 

necessita de alimentação separada com cabo usb, hd 

e manual. 

433,00 
 
 

1.299,00 

03 01 Und. 
HD interno 1 TB. sata 7200 Rpm. 342,00 

 
342,00 

04 01 Und. 
No-break, tensão de entrada de 220V, frequência de 
60Hz +/-5%, variação admissível da tensão de +15% 
e -15%, configuração monofásico, alto fator de 
potência de entrada: >0,98, tecnologia do retificador 
e inversor : PWM em alta frequência (20kHz), com 
transformador isolador, sistema dupla-conversão, on 
line, o inversor sempre alimenta a carga, conforme 

 
13.990,00 

 
13.990,00 
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norma NB 11875, compatível com grupo gerador, 
tensão de saída: 115V, regulação estática: +/- 1%, 
configuração monofásico, frequência: 60Hz, 
estabilidade de frequência: +/- 0,5%, regulação 
dinâmica: 4% para degrau de 100%, distorção 
harmônica: < ou  = 3% carga linear, forma de onda 
senoidal (on line) tecnologia PWM em alta 
frequência e IGBT’s, rendimento: >88%, fator de 
crista 3:1, sobrecargaaté 150% por 25 segundos, 
proteção eletrônica contra sobrecarga na saída, com 
modulo de 16 unidades de bateria estacionaria 12v 
40ah, montado e instalado.  

05 01 Und.  
Rack fechado de piso padrão 19”, largura externa de 

800 mm, altura útil: 44 U, profundidade externa: 800 

mm, deve atender as especificações ANSI/EIA RS-

310-D, IEC297-2/D/N41494 partes 1 e 7, deve ser 

totalmente desmontável para facilitar a montagem e o 

transporte, a estrutura deve ser em aço SAE 

1010/1020 # 2 mm, com portas frontais e traseiras, 

porta frontal em vidro temperado # 4,0 mm, com 

opção de reversão do sentido de abertura da porta, 

com fechadura tipo cilindro,  com ângulo de abertura 

da porta de 180°; Porta traseira em aço SAE 

1010/1020 # 1,2 mm, com fechadura tipo cilindro, 

com ângulo de abertura da porta de 180°; As 

fechaduras deverão ser do tipo cilindro e possuir duas 

chaves para cada porta, tampas laterais lisas, 

removíveis, e fabricado em aço SAE 1010/1020 # 1,2 

mm, fechamento através de fechos rápidos tipo 

gaveta, com opção de adicionar fechaduras tipo 

cilindro, teto em aço SAE 1010/1020 # 1,2 mm, com 

perfuração tipo colmeia, preparado para instalação de 

kits de ventilação forçada tipo bandeja com 4 

ventiladores, deve ter uma passagem de cabos com 

tampa modular fechada com parafusos, para que 

quando não utilizada, não haja ingresso de objetos 

indesejados no interior do rack, base em aço SAE 

1010/1020 # 1,2 mm, preparada para a instalação de 

rodas e pés niveladores simultâneos, pés niveladores, 

planos de montagem 19”, planos em aço SAE 

1010/1020 # 2 mm, galvanizados e anti-estáticos, 

deve possuir 1 par de planos frontais e 1 par de 

planos traseiros, reguláveis em profundidade, deve 

conter indicações de 1 a 44 U, serigrafadas, deve 

possuir terminais de aterramento na sua estrutura, 

base e teto, deve possuir 1 par de guias verticais com 

tampas, deve suportar uma carga estática de até 800 

kg, o grau de proteção deverá ser IP 20, pintura em 

micro epóxi, cor preto. 

2.880,00 2.880,00 
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06 02  Und. 
Calculadora, com velocidade de escrita de 10 
linhas/segundo, mecanismo de Impressão térmica 
direta, acessórios bobina térmica display (tipo) LCD 
- BACKLIT 2 cores 14 dígitos, seletor imprime / não 
imprime seletor arredondamento, seletor casas 
decimais (a0234f), seletor total geral (acc ou gt), 
seletor contador de itens (ic), teclas duplo e triplo 
zero (00 000), tecla sinal (+ / -), teclas cálculo de taxa 
(tax+ tax-), tecla total geral (gt), tecla avanço do 
papel (↑), tecla retorno (→), tecla de porcentagem 
(%), tecla subtotal e total (◊*), função alíquota, taxa, 
câmbio (rate), função controle do cálculo (call), 
função correção do artigo (void), função custo (cost), 
função venda (sell), botão liga – desliga, dimensões 
mínimas em mm 220(l) x 320 (p) x 87(a) mm. 

504,00 
 
 

1.008,00 

07 01 Und. 
Televisor, tela 42'' (FHD) LED, resolução de 1920 x 
1080 (Full HD), angulo de visão de178° X 178°, 
potencia de saída de áudio de 20W RMS, som stereo, 
com conversor digital, cor preto, garantia de 1 ano, 
alimentação 110 - 220V, com controle remoto, 
conexões de entrada áudio e vídeo, 3 HDMI (1 
lateral), USB 2.0 (lateral), RF para TV a Cabo, RF 
para TV aberta (Digital e Analógico), áudio PC 
(conjugada), conexões de saída digital óptica VGA / 
RGB, entrada HDMI: 3x HDMI, com controle 
remoto. pilhas, cabo de força e manual em português. 

 
2590,00 

 

 
2.590,00 

08 02 Und. 
No-break, 600VA, com baterias interna, filtro de 
linha, entrada de 220v e no mínimo 4 saídas de 110v, 
alarme sonoro de queda de luz, 50/60Hz, chave liga-
desliga embutida e temporizada, impede 
desligamento acidental , autonomia média de até 30 
minutos (1 micro, 1 monitor 1 impressora com 90W 
de potência total), garantia mínima de 1 ano. 

387,00  774,00 

09 
01 Und. 

Mouse Óptico Retrátil USB, para notebook.  35,00 35,00 

10 
03 Und. 

Mouse Óptico para PC USB 29,00 87,00 

11 03 Und. 
Teclado, multimídia, padrão ABNT, português, 
teclas tipo membrana 108 teclas, 9 teclas de acesso 
rápido para a internet, interface ps2/ usb, 
comprimento do fio de 1,50 cm. 

          40,00 120,00 

12 01 Und. 
Maleta com alça de ombro ajustável e removível e 
alça de mão reforçada, compartimento para CDs, 
canetas, celular e afins, bolso externo, Compatível 
com notebooks de até 16 polegadas, cor preta. 

180,00 180,00 

13 
01 Und. 

Hub Switch mínimo 24 portas gigabit. 442,00 442,00 

14 
01 Und. 

Monitor tela 15” LED. 441,00 441,00 

15 01 Und. 
Multifuncional laserjet, funções de impressora, 
Copiadora, scanner e fax, ligada em rede ethernet 
10/100Base-TX, tecnologia de impressão laser, ciclo 
mensal de no mínimo 8.000 páginas, garantia de 1 
ano, memória 128MB, página por minuto impresso 
em preto de até 20 ppm, resolução de impressão de 

1.260,00 1.260,00 
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600 x 600 dpi, processador de 600MHz. 

16 03 Und. 
Notebook, processador 1.48GHz, cor preto, tamanho 
de tela 14", armazenamento 500GB, memória 4GB, 
tipo de memória DDR3, memória máxima 16GB, 
drive óptico DVD+RW dual layer, placa de vídeo 
compartilhada, conexões USB 2.0 03, conexões VGA 
01, conexões HDMI 01, leitor de cartões 3X1, web 
cam HD, rede 10/100/1000 Mbps, rede wireless Wi-
Fi 802.11b/g/n, bluetooth 4.0, bateria 6 células 
Lithium Ion, sistema operacional windows 8 SL. 

1.951,00 5.853,00 

17 
01 Und. 

 Projetor (Data show) contraste: 3000:1, reprodução 
de cores de 1.07 Bilhões de cores, lente F=2.57-2.65, 
f=21-23.1mm, índice de projeção: 1.86 - 2.04 
(53"@2M), área de projeção 1.86 - 2.04 (53¿@2m), 
zoom: 1.1:1, tipo lâmpada 190W, vida útil 
lâmpada: 4500/6000 horas (até 6500 horas no modo 
econômico), correção de trapézio: 1D, Vertical +/- 40 
degrees, painel LCD SVGA de 0,63", frequência 
horizontal 31K~102KHz, frequência vertical 23-120 
Hz, compatibilidade de vídeo NTSC, PAL, SECAM, 
voltagem: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, garantia de 1 
anos, entrada D-Sub(2), S-Vídeo, HDMI, áudio 
in/out, Vídeo composto e Vídeo 
Componentes*RS232, USB mini, com controle 
Remoto, HDMI garantia da Lâmpada de 90 dias, 
tamanho da imagem 40"-300". 

     2.214,00 2.214,00 

18 03 Und. Aparelho telefônico – sem fio, tecnologia DECT 
6.0, com identificação de chamadas, display 
luminoso, capacidade para até 7 ramais (base + 6 
ramais), agenda para 70 contatos, discagem rápida 
para até 10 números, registro de 15 chamadas 
recebidas, 20 não atendidas e 15 originadas, 7 tipos 
de toque com 5 opções de volume, funções flash, 
rediscar e mudo, menu trilíngue em português, 
espanhol e inglês, eco mode para redução do 
consumo de energia, bloqueio de chamadas, 
comunicação interna, conferência a três e 
transferência de chamadas,  instalado.   

149,00 447,00 

19 01 Und. Relógio ponto biométrico, com sistema controlador 
de sirene, sistema de impressão com corte parcial e 
total do papel com durabilidade de no mínimo 5 
anos, os dados são gravados em memória não volátil 
tanto para a memória de trabalho (MT) como para a 
memória de registro permanente (MRP), permite o 
cadastro das informações do empregador, local de 
trabalho e funcionários, armazena na MRP todos os 
eventos como registro do empregador, marcação de 
ponto, alteração de data e hora e cadastro de 
funcionário, capacidade de gerenciamento de até 
15.000 colaboradores na memória de trabalho (MT), 
com calendário perpétuo, com opção de ajuste da 
data e hora e configuração do horário de verão, 
trabalha com leitura automática da quantidade de 
dígitos dos crachás (3 a 20 dígitos), possui botão para 
relação da emissão instantânea dos eventos de ponto 

2.000,00 2.000,00 
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realizados nas 24 horas precedentes, utiliza-se uma 
senha, configurável, de segurança no menu. 

20 01 Und. Estabilizador de voltagem 600 VA entrada 220v, 
saída 110v com quatro tomadas. 

188,00 188,00 

   
 TOTAL 40.130,00 

 
O padrão de qualidade do material ofertado será avaliado pelo secretário de cada pasta, 

seguindo os padrões usuais de mercado, de acordo com o padrão brasileiro, com 
características recomendadas pelo fabricante, observando a certificação do instituto nacional 
de metrologia (INMETRO), qualidade e tecnologia. 

Todos os produtos que necessitarem de configurações e instalações deverão serem 
instalados conforme a necessidade e solicitação da Administração Municipal.  
 
2.2 As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão por conta do projeto/atividade: 
 
Proj/Atividade Modalidade de aplicação Descrição 
2.003 - Manutenção das atividades 
do Sistema de Controle Interno. 
2.004 – Manutenção das Atividades 
da Administração Geral. 
1.007 – Aquisição de Equipamentos 
e Material permanente Finanças. 
1.013 – Aquisição de Equipamentos 
Permanentes para o laboratório de 
Informatica. 
1.014 – Aquisição de Equipamentos 
Permanentes para o Pré Escolar. 
1.012 – Aquisição de Equipamentos 
Permanentes para o Centro 
Educacional. 
1.017 – Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente Esporte 
CME. 
1.052 – Aquisição de Equipamentos 
Material Permanente. 

449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 

- aplicação direta. 
 
- aplicação direta. 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
 
- a- aplicação direta. 
 
- aplicação direta. 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 

 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Além das empresas convidadas pela Administração poderão participar do presente certame, 
empresas interessadas, cadastradas ou que entregarem, na unidade promotora do certame e com 
antecedência de 24 horas da data e horário da abertura da licitação, a documentação exigida neste 
Edital. 

Parágrafo único: conforme Lei Complementar n.º 123 de 15/12/2006, as empresas 
enquadradas no estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno porte, devem apresentar 
documentos que comprovem o enquadramento destas que são: certidão simplificada da junta 
comercial, registro civil de pessoa jurídica e ou comprovante de empresa optante ao simples nacional 
na receita federal. Caso a licitante não apresente tais documentos de comprovação do 
enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte no ato do credenciamento (mesmo 
que estiver enquadrada), perderá automaticamente o direito de fazer uso das vantagens da Lei 
Complementar n.º 123 de 15/12/2006, quanto à regularidade fiscal e direito de preferência. 

Ficam fazendo parte deste edital o anexo I. 
 

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES 
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4.1. Envelope de Habilitação: 
    
   ENVELOPE N.º 001 - HABILITAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2014 
   PROPONENTE 
 
4.2. Envelope de Proposta: 
    
   ENVELOPE N.º 002 - PROPOSTA 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
   PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/2014 
   PROPONENTE 
 
 

5. HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
 
5.1 No envelope de habilitação o proponente deverá apresentar os seguintes documentos originais ou 
autenticados em cartório ou por servidor da prefeitura designado: 
 

  Comprovante de regularidade com o INSS. 
 Comprovante de regularidade com o FGTS. 
 Comprovante de regularidade Municipal. 
 Comprovante de regularidade Estadual. 
 Comprovante de regularidade Federal. 
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 DECLARAÇÃO DO CUMPRIENTO DO INCISO XXXIII, DO ART. 7º CF. 

 
5.2 No envelope de proposta o proponente deverá apresentar: 
 
5.2.1 A proposta propriamente dita deverá obrigatório ser apresentada em “disco rígido”, 
“CDs”, e impressa, de todos os itens cotados compatível com o programa utilizado pelo setor 
de compras, (Sistema Betha), sendo que a não apresentação da proposta em formato 
eletrônico acarretará na desclassificação do licitante. A solicitação do arquivo deverá ser 
encaminhada no e-mail comprassaomigueldaboavista.sc.gov.br. O programa (Betha Auto 
Cotação) esta disponível no site do Município de São Miguel da Boa Vista – SC para download; 

 
5.2.2 Razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual do proponente; 

 
5.2.3 Descrição do objeto da licitação, obedecendo estritamente às especificações constantes do 
processo; 
 
5.2.4 Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes e transporte; 
 
5.2.5 Planilha onde conste, obrigatoriamente, a marca dos produtos ofertados.  
 
5.2.6 Local, data, assinatura e identificação do signatário. 
 

6. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 
 
6.1 O presente convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo 43 da Lei 8.666/93; 
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6.2 No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 
representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos: 
 
6.2.1 Será feita a abertura dos envelopes de habilitação, os quais serão examinados e rubricados 
pelos seus membros e representantes presentes; 

 
6.2.1.1 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e 
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração; 

 
6.2.2 Procedendo-se a seguir à abertura dos envelopes de propostas; 
 
6.2.2.1 As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes 
presentes, procedendo-se à leitura das mesmas; 

 
6.2.2.2 Propostas que apresentarem erros manifestos de cálculo serão corrigidos automaticamente 
pela comissão; 

 
6.2.2.3 Desta fase será lavrada ata circunstanciada, que será assinada pelos membros da comissão e 
representantes presentes, constando da mesma toda e qualquer declaração; 
 
6.3 Critérios de julgamento 
 
6.3.1 Desclassificação 
 
6.3.1.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) Não obedecerem as condições estabelecidas no edital e apresentarem o preço 

dos itens em desacordo com o ato convocatório; 
b) Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos; Será 

considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado 
ou acima do orçamento feito pela Prefeitura; 

 
6.3.2 Classificação 

 
6.3.2.1 As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela comissão, que fará a 
classificação por item, levando-se em conta exclusivamente o MENOR PREÇO POR ITEM; 

  
a) A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos; 
b) No caso de empate, será assegurada preferência por bens produzidos por 

empresas brasileiras; 
c) Persistindo o empate ocorrerá, para fins de desempate, sorteio. 

 
6.4 Adjudicação e homologação 
 
6.4.1 Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo interposição de recurso ou 
julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para liberação quanto à 
homologação da adjudicação. 

 
7. PRAZO E CONDIÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

OU RETIRADA DA ORDEM DE COMPRA 
 
7.1 O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual e retirar a ordem de compra, 
IMEDIATAMENTE, após a homologação. 
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7.2 Nos termos do § 2.º do artigo 64 da Lei 8.666/93 a Administração poderá, quando o convocado se 
recusar a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra, no prazo estabelecido, desclassificar a 
empresa que se recusar a assinar o contrato ou retirar a ordem de compra e convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da 
primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou revogar a licitação, independentemente da 
cominação estabelecida pelo artigo 81 da legislação citada. 
 

8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
 
8.1 O objeto da licitação deverá ser entregue nas Secretarias Municipais de São Miguel da Boa Vista, 
no horário expediente, de segunda a sexta feira, dentro do prazo estipulado no item 8.2. 
 
8.2 O prazo inicial para entrega do objeto da licitação é de, no máximo, 20 (vinte) dias, a contar da 
solicitação e emissão da autorização de fornecimento, conforme cronograma e requisição das 
secretarias envolvidas no processo licitatório. 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento será efetuado até o dia 12 do mês subsequente a entrega e recebimento dos itens 
contidos em cada autorização de fornecimento e emissão da nota fiscal.  
 

10. DAS SANÇÕES 
 
10.1 Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, dentro do 
prazo estabelecido no item 8.2, será aplicada multa correspondente a 50 % do valor do contrato, não 
se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 
convocada. 
 
10.2 Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, à contratada fica sujeita às 
seguintes penalidades: 
 
10.2.1 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação: 
 
10.2.1.1 até 10 dias, multa de 3% sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 

 
10.2.1.2 superior a 10 dias, multa de 5% sobre o valor do contrato, por dias de atraso. 
 
10.2.2 Pela inexecução total ou parcial do ajuste e pela rescisão contratual por culpa da preponente, 
multa de 80%, calculada sobre o valor do objeto não entregue. 
 

11. RECURSOS 
 
11.1 Somente serão aceitos os recursos previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser protocolados 
e dirigidos no ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações. 
 
 

12. DO HORÁRIO E LOCAL PARA OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
12.1 Este Convite será afixado para conhecimento e consulta dos interessados no Mural Publico da 
Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa Vista. 
 
12.2 Para as questões decorrentes da execução deste termo fica eleito o Foro da Comarca de 
Maravilha, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 
ou especial que possa ser. 
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12.3 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos Junto ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, no endereço mencionado no preâmbulo, no horário das 07:30 às 11:30 e das 13:30 as 
17:30 horas, no setor de compras e licitações, até o último dia previsto para entrega dos envelopes. 
 
 

São Miguel da Boa Vista, SC, 23 de maio de 2014. 
 

 
 
VALMIR CESAR SCHROTER 
Prefeito Municipal em exercício 

GILBERTO JOSE MIORANDO 
Assessoria Jurídica 

EDSON CESAR RIGOTTI 
Presidente - CML 

 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 26/2014. - MODALIDADE: CONVITE 
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ANEXO I 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N. º__/2014.       
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS. 
 

O Município de São Miguel da Boa Vista, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua São 
Luiz N. º 210, inscrito no CNPJ N. º 80.912.124/0001-82, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal em exercício o Sr. VALMIR CESAR SCHROTER, brasileiro, residente e domiciliado na 
Avenida São Miguel n°220, neste Município, inscrito no CPF N.º 781.836.939-20, RG N°. 2.200.138, 
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa fornecedor ____________________________, 
estabelecida na ______________,n°___, bairro______________, no Município de_______________, 
Estado de ______________________, inscrita no CNPJ Nº. __________________, neste ato 
representada pelo Sr. __________________________, brasileiro, inscrito no CPF sob nº. 
__________________ e Rg. sob nº. ______________, doravante denominado de CONTRATADA, 
resolvem contratar o objeto pelo Edital de Pregão Presencial n. º 26/2014 e pelas seguintes clausulas 
que seguem: 
   
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Aquisição de material permanente para as Secretarias Municipais, para fornecimento no 
período, conforme solicitação através de autorização de fornecimento dos itens: __ __ __ __ e __.  
           Parágrafo único- O prazo de entrega, montagem e instalação dos itens será de até 20 dias, o 
qual deverá ser feita nas Secretarias Municipais, na Cidade de São Miguel da Boa Vista conforme 
autorização de fornecimento.  
              
CLAUSULA SEGUNDA - DAS CONDICOES ECONOMICO-FINANCEIRAS 
                    

           DO PRECO               
O preço total será de R$ __________ (___________________), incluindo-se nele o frete, 

tributos e demais custos. 
 

                     DA FORMA DE PAGAMENTO 
O pagamento será feito pela Prefeitura, em moeda nacional, até o dia 12 do mês subsequente 

a entrega do objeto licitado e emissão da nota fiscal, Mediante Depósito Bancário e apresentação da 
Fatura/Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor da Prefeitura de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
- SC, observando-se, antes do pagamento, a comprovação da regularidade da documentação.  

Os critérios da Contratante poderão ser utilizados parte dos pagamentos devidos para cobrir 
possíveis despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras, de responsabilidade da 
Contratada. 

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas e no próprio 
instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs, mesmo 
aqueles de filiais ou da matriz. 

O objeto licitado deve estar, obrigatoriamente, dentro das características e padrões 
licitados/solicitadas, sob pena de devolução sem pagamento da respectiva nota fiscal 
correspondente. 
      

     DO REAJUSTAMENTO.                         
                      

Os preços apresentados não sofrerão nenhum tipo de reajuste ou reequilíbrio.                                                           
 
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA       

Entregar o objeto licitado em, no Máximo, 20 (vinte) dias a contar do dia da emissão da 
autorização de fornecimento, que poderá ser feita de forma escrita, por fax e/ou por email.  

Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e entre 
outros. 
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O presente contrato não será de nenhuma forma, fundamento para a Constituição de vinculo 
trabalhista com empregados, funcionários, prepostos ou terceiros que a contratada colocar a serviço. 

Entregar o objeto conforme e idênticos dos licitados, sendo defesa a entrega de mercadoria 
diferentes dos licitados. 

É da contratada a obrigação do pagamento de tributos que incidirem sobre os medicamentos 
entregues, em qualquer esfera. 

Assumir todas as despesas com que se refere ao meio de transporte, estadia, e outras 
despesas que se fizerem necessárias para a realização da entrega dos medicamentos ora 
contratados. 

É da contratada a responsabilidade pelos danos que possam afetar o Município ou terceiros 
em qualquer caso, durante a execução do objeto contratado, bem como custos para reparação dos 
mesmos. 

Fazer-se representar manter durante a vigência contratual, profissional habilitado, para o bom 
andamento do objeto do presente contrato. 

Cumprir todas as demais obrigações constantes do Edital do processo licitatório Nº. 26/2014.         
As despesas decorrentes do cumprimento do presente contrato correrão por conta do projeto/ 

atividade:  
 
Proj/Atividade Modalidade de aplicação Descrição 
2.003 - Manutenção das atividades 
do Sistema de Controle Interno. 
2.004 – Manutenção das Atividades 
da Administração Geral. 
1.007 – Aquisição de Equipamentos 
e Material permanente Finanças. 
1.013 – Aquisição de Equipamentos 
Permanentes para o laboratório de 
Informatica. 
1.014 – Aquisição de Equipamentos 
Permanentes para o Pré Escolar. 
1.012 – Aquisição de Equipamentos 
Permanentes para o Centro 
Educacional. 
1.017 – Aquisição de Equipamentos 
e Material Permanente Esporte 
CME. 
1.052 – Aquisição de Equipamentos 
Material Permanente. 

449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 
449000000 

- aplicação direta. 
 
- aplicação direta. 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
 
- a- aplicação direta. 
 
- aplicação direta. 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 
 
- aplicação direta 

 
Manter o Município permanentemente informado sobre o andamento do que se refere o objeto 

do presente Edital. Permitir que os prepostos do Município inspecionem a qualquer tempo e hora o 
andamento da entrega dos itens. 

Formar o quadro de pessoal necessário para entrega dos itens contratados, pagando os 
salários as suas exclusivas expensas. 

A CONTRATADA se obriga a proceder à entrega do bem cotado, no prazo previsto e nas 
condições contratadas, sob pena de sofrer as sanções administrativas mencionadas no presente 
edital e ter rescindido o contrato por inexecução. 

Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se, 
injustificadamente, a entregar os serviços, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis.  

No ato da entrega do objeto, os referidos itens deverão apresentar um garantia mínima 
de 06 (seis) meses a partir da data do recebimento. 
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CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO MUNICIPIO                   
Fiscalizar e controlar através do secretário de cada pasta, hora nominado fiscal do contrato, 

desde o inicio até a aceitação definitiva do objeto, atentando-se e responsabilizando-se pela entrega 
efetiva dos itens, conferência, e aplicação das sansões previstas no edital 26/2014.  

Transmitir por escrito determinações sobre possíveis modificações. 
Esclarecer as duvidas que lhe foram apresentadas. 
Cumprir as condições de pagamento, sendo que o pagamento sempre será conforme a entrega 

dos medicamentos. 
 
CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DO OBJETO 

Entregar o objeto licitado em, no Máximo, 20 (vinte) dias a contar da emissão da autorização de 
fornecimento, que poderá ser feita de forma escrita, por fax e/ou por email.   

A entrega e montagem deverão ser feita em horário de expediente com tempo hábil para 
conferencia e com acompanhamento do fiscal do contrato.  

A fiscalização será exercida no interesse da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos. 

Estando o objeto licitado em conformidade, os documentos de cobrança deverão ser atestados 
e assinados pela fiscalização do contrato e enviados ao Departamento Financeiro, para o devido 
pagamento. 
 
CLAUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou retirar a ordem de compra, dentro do 
prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 50 % do valor do contrato, não se 
aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada. 

Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, à contratada fica sujeita às 
seguintes penalidades: 
 
I - advertência: 
 
II -  multa: 
 

a) Em caso de atraso de 48 horas até 192 horas, multa de 3% sobre o valor do contrato, por dia 
de atraso. 

 
b) Atraso superior a 192 horas, multa de 4% sobre o valor do contrato, por dias de atraso. 
 
c) Pela rescisão do contrato por culpa da Contratada, multa de 80%, calculada sobre o valor do 

contrato. 
 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

e) 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 o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 

No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, ficando esclarecido que o prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias 
úteis contados da respectiva intimação. 

No caso de suspensão do direito de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações 
legais. 
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O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado 
do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

As sanções previstas no inciso I da clausula décima, poderão ser aplicadas juntamente com a 
do inciso II. 
 
CLAUSULA SETIMA - DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências 
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93. 

Constituem motivo para rescisão do Contrato: 
 
a) Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade do 
fornecimento nos prazos estipulados; 
 
d) O atraso injustificado da conclusão do contrato sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
 
e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
f) O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
g) O cometimento reiterado de falta na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do 
artigo 67 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
h) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil; 
 
i) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, desde que prejudique 
a execução do Contrato; 
 
k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificada e determinadas 
pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contrato e exaradas no processo 
Administrativo a que se refere o Contrato; 
l) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou 
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
obrigatório e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
 
m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes 
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
n) A não liberação, por parte da Administração, de área ou local para o fornecimento dos materiais, 
nos prazos contratuais; 
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o) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do 
contrato; 
 
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
desde que prejudique a execução do contrato ou implique violação, ainda que indireta, das normas 
que disciplinam as licitações. 
 

Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 
 
a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 
 
c) Judicial, nos termos da legislação. 

O Presente Contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo ou conveniência administrativa, 
recebendo a Contratada somente o valor dos Medicamentos já entregue, não lhe sendo devido 
qualquer outro valor a titulo de indenização ou qualquer outro titulo presente ou faturamento sob 
qualquer alegação ou fundamento. 
              
CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSICOES GERAIS           

Nenhuma modificação poderá ser introduzida no objeto, sem o consentimento prévio do 
Município, mediante acordo escrito, obedecido os limites legais permitidos. 

Quaisquer comunicações entre as parte com relação a assuntos relacionados a este Contrato, 
serão formalizadas por escrito, em duas vias, uma das quais visadas pelo destinatário, o que 
constituirá prova de sua efetiva entrega. 

A fiscalização e o controle aludidos na clausula quinta, não implicarão qualquer 
responsabilidade executiva por parte do Município nem exoneração da Contratada no cumprimento 
de qualquer das responsabilidades aqui assumidas. 

Os casos omissos a este Contrato reger-se-ão pela legislação pertinente a matéria na lei 
Federal n. 8.666/93 e Lei 10.520 e alterações posteriores. Ficam fazendo parte integrante do 
presente às clausulas fixadas no Edital de Pregão Presencial n. º 26/2014. 

Fazem parte integrante deste contrato o Edital 26/2014. 
 
CAUSULA SETIMA - DO FORO           

Para as questões decorrentes da execução deste termo de contrato, fica eleito o Foro da 
Comarca de Maravilha, Estado de Santa Catarina, com renuncia expressa de qualquer outro, pôr 
mais privilegiado ou especial que possa ser. 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual forma e teor, sem 
emendas ou rasuras, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
 

São Miguel da Boa Vista (SC), __ de ______ de 2014. 
 
 
 

VALMIR CESAR SCHROTER 
Prefeito Municipal em exercício 

 
 

 
 

GILBERTO JOSE MIORANDO 

_______________________  
CNPJ Nº________________ 

Responsável Legal 

 
Assessoria jurídica 
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Testemunhas 
 
TACIANE C.MORSCHBACHER                              MARCELO JONEZ MULLER 

CPF: 063.288.209-33                                                                           CPF: 033.100.669-32 
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