PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000
Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 19.305.362/0001-19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO, Estado de Santa
Catarina, localizado na Praça Leonardo Sell, nº 40, através de seu Pregoeiro,
nomeado pela Portaria nº 298/2021, de 14 de Julho de 2021, TORNA PÚBLICO,
para conhecimento de quantos possam interessar, que fará realizar licitação, na
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento
MENOR PREÇO POR ITEM, para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA MULTIUSO NO CEI MENINO
JESUS, PROVENIENTES DO CONVÊNIO ESTADUAL SEF 00011371/2021;
SALA DE INFORMÁTICA NO CEI MENINO JESUS, PROVENIENTES DO
CONVÊNIO ESTADUAL SEF 00011375/2021, E EQUIPAMENTOS
ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRO DINIZ,
PROVENIENTES DO CONVÊNIO ESTADUAL SEF 00011365/2021, nos termos
da Lei Federal n° 10.520/2002, de 17 de julho de 2002; do Decreto Federal nº
10.024/2019 de 20 de setembro de 2019;do Decreto nº 8.538/2015 de 06 de
outubro de 2015; da Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006,
e aplicando-se subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93 de 21
de junho de 1993 e alterações posteriores, e, demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie para a modalidade e às exigências estabelecidas neste
edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 25/11/2021 às
08h30min do dia 07/12/2021;
INÍCIO DA SESSÃO: às 09h:00min (Nove horas) do dia 07/12/2021;
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF);
LOCAL: Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a abertura do presente Procedimento eis que
houveram alguns itens fracassados nos Processos Licitatórios n° 65/2021,
66/2021 e 68/2021.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA MULTIUSO NO CEI MENINO
JESUS, PROVENIENTES DO CONVÊNIO ESTADUAL SEF 00011371/2021;
SALA DE INFORMÁTICA NO CEI MENINO JESUS, PROVENIENTES DO
CONVÊNIO ESTADUAL SEF 00011375/2021, E EQUIPAMENTOS
ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALTAMIRO DINIZ,
PROVENIENTES DO CONVÊNIO ESTADUAL SEF 00011365/2021, conforme
Termo de Referência (anexo I) deste Edital.
2. DO VALOR TOTAL ESTIMADO ACEITÁVEL, DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2.1. 2.1. O valor total estimado aceitável para a presente licitação será de R$
144.916,64 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e
sessenta e quatro centavos), valor este que se refere aos saldos dos convênios
estaduais em seguida descriminados, sendo R$ 29.357,25 (vinte e nove mil,
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trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) provenientes do
Convênio SEF 00011375/2021; 55.103,69 (cinquenta e cinco mil, cento e três
reais e sessenta e nove centavos) provenientes do Convênio SEF
00011371/2021; e 60.455,70 (sessenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco
reais e setenta centavos) provenientes do Convênio SEF 00011365/2021, todos
firmados entre O Município de Rancho Queimado/SC e a Secretaria de Estado
da Educação.
2.2. A licitação será realizada por ITEM, conforme descrição constante no Anexo
I e demais anexos ao presente Edital.
2.3. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.
2.4. Havendo qualquer divergência entre as especificações constantes do
Sistema www.bnc.org.br e as presentes neste edital, prevalecerão as
especificações do edital.
2.5. As despesas decorrentes do objeto deste processo correrão por conta da
seguinte dotação:
Entidade: 2 – Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Órgão: 07 Secretária Municipal de Educação
Unidade: 04 Ensino Infantil – Creches
Proj./Ativ. 1.016 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil
242 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
243 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
244 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
2.6. A aquisição dos itens deste edital, depende da liberação da verba do
convenio pelo poder executivo estadual.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas
associadas à BNC –Bolsa Nacional de Compras, no site www.bnc.org.br até no
mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das
propostas.
3.2. O credenciamento junto ao provedor da Bolsa Nacional de Compras implica
a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para a realização das transações deste Pregão.
3.3. Poderão participar deste Pregão (Eletrônico) as empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas
no objeto desta licitação que apresentarem toda a documentação a ela exigida
para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Nacional de Compras.
3.4. É vedada a participação de empresas em forma de consórcios ou grupos de
empresas.
3.5. Não poderão participar da licitação as empresas que estiverem sob falência,
concordata, concurso de credores, dissolução.
3.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos
seguintes documentos:
3.6.1. Instrumento particular de mandato outorgando ao operador devidamente
credenciado junto à Bolsa Nacional de Compras, com poderes específicos de
sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa Nacional
de Compras.
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3.6.2. Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento
às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela
Bolsa Nacional de Compras (ANEXO IX).
3.6.3. Especificações dos itens objeto da licitação em conformidade com o edital,
constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante
solicitação do Pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante.
3.7. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante,
que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o
equivalente ao valor estabelecido pela mesma de acordo com os Planos de
Adesão, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação,
em conformidade com o regulamento operacional da Bolsa Nacional de
Compras. Os valores abaixo poderão sofrer alterações de conformidade com a
referida empresa.
PLANO DE ADESÃO A R$ 98,10 (única participação).
PLANO DE ADESÃO B R$ 135,00 (participação de quantos editais
quiserem no mês).
PLANO DE ADESÃO C R$ 197,80 (participação de quantos editais
quiserem no Trimestre).
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
4.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio,
que terá, em especial, as seguintes atribuições:
4.1.1. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
4.1.2. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de
esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
4.1.3. Conduzir a sessão pública;
4.1.4. Abrir as propostas de preços;
4.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas em relação aos requisitos do edital;
4.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;
4.1.7. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta
do lance de menor preço;
4.1.8. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
4.1.9. Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica;
4.1.10. Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade
competente quando mantiver sua decisão;
4.1.11. Declarar o vencedor;
4.1.12. Elaborar a ata da sessão;
4.1.13. Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
4.1.14. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar
a contratação;
4.1.15. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando
a aplicação de penalidades previstas na legislação.
5. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL
DE COMPRAS
5.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear
através do instrumento de mandato previsto no item 3.6, subitem “3.6.1”, com
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firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa
associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular
lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site:
www.bnc.org.br.
5.2. A participação do licitante no pregão (eletrônico) se dará por meio de
participação direta ou através de empresas associadas à BNC –Bolsa Nacional
de Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em
campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
5.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de
proposta de preços e lances sucessivos de preços, em nome do licitante,
somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
5.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas
em qualquer pregão (eletrônico), salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa da BNC –Bolsa Nacional de Compras.
5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo a BNC –Bolsa Nacional de Compras a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão (eletrônico).
6. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
6.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação
da senha pessoal e intransferível do representante credenciado, e, subsequente
encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação solicitados
no Edital, e através do Banco Nacional de Preços, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, observado data e horário limite estabelecido.
6.2. Poderão participar desta Licitação empresas cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação,
6.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
6.4. Não poderão participar desta licitação os interessados proibidos de
participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente, que não atendam às condições deste Edital e seus anexos,
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente, que
se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993, que
estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação e entidades empresariais que estejam reunidas em
consórcio.
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6.5. Como condição para participação no Pregão na forma Eletrônica, o licitante
assinalará “sim ou não” em campo próprio do sistema da Bolsa Nacional de
Compras, relativo às seguintes declarações:
6.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar
nº123/2006, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido em
seus artigos 42 a 49;
6.5.2. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
6.5.3. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, o licitante que não assinalar o campo
correspondente a tal situação, não terá direito ao tratamento favorecido previsto
da Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de
pequeno porte;
6.5.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus
anexos;
6.5.5. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalíssimas;
6.5.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
6.5.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII da Constituição
Federal;
6.5.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 02/2009;
6.5.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sansões previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e
neste Edital.
6.5.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá
ser esclarecida através de uma empresa associada a BNC –Bolsa Nacional de
Compras ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3557 2301, (41) 9136-7677; (41)
9191-1510 ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail
contato@bnc.org.br.
7. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENOPORTE E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
7.1. Por força do que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar
nº 123 de 14 de dezembro de 2006, a participação das microempresas e
empresas de pequeno porte, terão tratamento diferenciado e favorecido a ser
dispensado no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Especialmente no que se referem à preferência nas aquisições
de bens e serviços pelos Poderes Públicos, observados as seguintes regras:
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Especialmente no que se referem à preferência nas aquisições de bens e
serviços pelos Poderes Públicos, observados as seguintes regras:
7.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que está apresente alguma restrição.
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7.1.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (dias) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, 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.
7.1.2.1. A ausência da apresentação da documentação de regularidade
fiscal acarretará em sua restrição, e tal irregularidade poderá ser verificada,
pelo pregoeiro na sessão por meio de consultas a sites oficiais.
7.1.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo
43 da Lei Complementar nº 147/2014, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.Sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato/Ata,
ou revogar a licitação.
7.1.4. O prazo para regularização de documentos de que trata o § 1º do artigo
43, não se aplica aos documentos relativos à Habilitação Jurídica.
8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital e
relacionados no sistema da Bolsa Nacional de Compras, proposta de preços com
a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, e ainda posteriormente, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
8.5. Até o horário estabelecido para o encerramento do recebimento das
propostas, os licitantes poderão retirar ou substituir a sua proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
8.6. Após o horário estabelecido para o encerramento das propostas, estas serão
disponibilizadas para análise por parte do pregoeiro e nenhuma modificação
poderá mais ser feita;
8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
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9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário;
b) Marca/Modelo;
c) Fabricante;
d) Descrição detalhada se necessário;
9.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
9.3. Nos valores propostos devem estar inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto ora licitado.
9.4. Os descontos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
9.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
9.6. O licitante deve respeitar os preços estimados estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.
9.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração, por
parte do contratado, pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências:
a) Assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal; ou
b) Condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobre preço na execução do contrato/Ata.
9.8. Serão considerados pelo Pregoeiro no ato de aceitação das propostas, os
valores de referência (orçamento estimativo – art. 40, § 2º, II, da Lei Federal nº
8.666/1993) obtidos através da ampla pesquisa de preço no mercado (art. 15,
parágrafo primeiro da Lei Federal nº. 8.666/1993), pela Administração.
9.9. Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos do edital,
promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou
incompatíveis (art. 43, IV da Lei Federal nº 8.666/1993).
9.10. Os licitantes deverão respeitar os preços máximos estabelecidos neste
edital;
9.11. É vedada a cotação parcial de itens ou de quantidade inferior à demanda
nesta licitação.
10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES
10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local, já indicados neste Edital.
10.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
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neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.
10.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
10.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
10.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
10.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
10.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
10.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
10.7.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado, acompanhamento em tempo real por todos os participantes para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
10.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
10.9. O intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances, que incidirá
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que
cobrir melhor oferta deverá ser de Oferta não inferior a R$ 1,00 (um real).
10.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a
três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.
10.11. Será adotado para o envio de lances no pregão (eletrônico) o modo de
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com prorrogações.
10.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (DEZ) MINUTOS
e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos últimos 02 (DOIS) MINUTOS do período de duração da
sessão pública.
10.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,
será de 02 (DOIS) MINUTOS e ocorrerá sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances
intermediários.
10.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
10.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo
sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
10.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
10.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
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10.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
10.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
10.20. O Critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
10.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
10.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima
da melhor proposta ou melhor lance, serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
10.23. A melhor proposta classificada nos termos do item anterior terá o direito
de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
10.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
10.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência
em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.
10.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não seguidas de lances).
10.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
a) no País;
b) por empresas brasileiras;
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
10.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
10.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
10.30. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
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10.31. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03
(três) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.
10.32. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao estimado estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art.
26 do Decreto nº10.024/2019.
11.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço estimado fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -Plenário),
que apresentar preço manifestamente inexequível, que contenha vício insanável
ou ilegalidade e que não apresente as especificações exigidas no Anexo I deste
edital
11.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie aparcela ou à totalidade da remuneração.
11.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
11.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata;
11.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema ou via e-mail,
no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
11.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro, por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Pregoeiro.
11.8 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacamse os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrônico, ou, se for ocaso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.
11.9. Serão avaliados os aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade de
conformidade com o Termo de Referência.
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11.9.1. Se o(s) aspectos(s) padrão(ões) apresentado(s) pelo primeiro
classificado não for(em) aceito(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da
proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
verificação do(s) aspecto(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma
que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
11.9.2. Os licitantes deverão fornecer, sem ônus, os manuais impressos em
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
11.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.
11.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
11.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições
diversas das previstas neste Edital.
11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
11.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de
o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
12. DA HABILITAÇÃO
12.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas -CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
c) Lista de Inidôneos e Inabilitados, mantidos pelo Tribunal de Contas da União
–TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOSehttps://contas.tc
u.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INABILITADO);
12.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição
das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” do subitem “13.1” acima, pela Consulta
Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
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12.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
12.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.
12.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
12.6. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
12.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
12.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
12.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,
através do e-mail, licitacoes@ranchoqueimado.sc.gov.br, no prazo de 03 (três)
horas, sob pena de inabilitação.
12.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
12.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
12.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
12.14. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, conforme
disposto no artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93:
12.14.1. Habilitação Jurídica, conforme o caso, consistirá em:
12.14.1.1. Documento de Identificação do(s) Sócio(s) administrador(es) e
cotista(s) da licitante (cópia autenticada);
12.14.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
12.14.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
12.14.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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12.14.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
12.14.1.6. Sociedades Anônimas: Ata da Assembleia Geral que aprovou o
estatuto social em vigor e a ata da Assembleia Geral que elegeu seus
administradores, comprovadas por meio de publicação legal;
12.14.1.7. Em se tratando de microempreendedor individual –MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual -CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítiowww.portaldoempreendedor.gov.br;
12.14.1.8. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
12.14.1.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
12.14.1.10. Declaração que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art.
7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme
prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854,
de 27 de outubro de 1999, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO VII.
Observação: Na apresentação do estatuto ou contrato social em vigor e
última alteração, se houver, deverá constar além da denominação social, a
identificação do ramo de atividade da empresa, que deverá ser compatível
com o objeto licitado;
12.14.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso consistirá em:
12.14.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –CNPJ
emitido a no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data fixada para abertura da
sessão;
12.14.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
12.14.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede
do licitante, relativa à atividade ou outra equivalente, na forma da Lei;
12.14.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio
sede do licitante, relativa à atividade ou outra equivalente, na forma da Lei;
12.14.2.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;
12.14.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos –CNDT;
12.14.2.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,
se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
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Observação: Caso o Licitante seja considerado isento de tributos relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
12.14.3. Documentação complementar consistirá em:
12.14.3.1. Alvará de Licença e Funcionamento/Localização.
12.14.3.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da Licitante ou
Consulta ao Simples Nacional.
12.14.4. Qualificação Técnica limitar-se-á:
12.14.4.1. Apresentar Prova de “CAPACIDADE TÉCNICA” constituída por no
mínimo 01 (um) atestado de entidade pública ou privada para a qual a empresa
comprove ter fornecido produtos com qualidade que guarde semelhanças com o
objeto licitado, COM FIRMA DEVIDAMENTE RECONHECIDA, caso não
contenha o reconhecimento da firma, deve ser acompanhado de cópias dos
respectivos contratos e/ou notas fiscais.
12.14.4.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados
deverão dizer respeito a contratos executados com as características do objeto
ora licitado.
12.14.4.3. Prova de atendimento de requisitos previstos em Lei especial, quando
for o caso;
12.14.5. Qualificação Econômico-Financeira limitar-se-á:
12.14.5.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica emitida dentro de um prazo máximo de
90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento do pregão;
12.14.5.2. Para licitantes com sede no Estado de Santa Catarina, as CND’s
deverão ser apresentadas por ambos os sistemas, tanto no SAJ (antigo)
www.tjsc.jus.br/portal,
quanto
no
E-proc
(nova
versão)
https://certeproc1g.tjsc.jus.br; em consonância com o Ofício Circular nº 055/2019
da FECAM.
12.15. Declarações a serem apresentadas:
12.15.1. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - (ANEXO VII);
12.15.2.
DECLARAÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
DEHABILITAÇÃO - (ANEXO XIV);
12.15.3.
DECLARAÇÃO
DE
ENQUADRAMENTO
NO
REGIME
DETRIBUTAÇÃO DE ME/EPP/MEI - (ANEXO XIII);
12.15.4. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE CONHECIMENTO DOS
REQUISITOS DO EDITAL – (ANEXO VIII);
12.15.5. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIODE
PARENTES - (ANEXO IX);
12.16. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente,
publicação em órgãos da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser
autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os
originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível. As
cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
12.17. A falta de quaisquer documentos exigidos no edital implicará inabilitação
da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo exceto
prazo para realização de Diligência a fim de sanar dúvidas e/ou falhas existentes
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a época da licitação para complementação da documentação exigida para a
habilitação.
12.18. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com
número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante.
Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram a matriz e outros à
filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora a filial, os documentos referentes
à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
12.19. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão
ter sido emitidos a no máximo a 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o
recebimento das propostas.
12.20. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restrição, conforme previsto no artigo 43 da Lei
Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.
12.21. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigências do edital.
12.22. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
12.23. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a
mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração
do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa, conforme previsto no parágrafo 1º do
artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores.
12.24. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na
ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo
prazo para regularização.
12.25. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
12.26. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.27. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital,
o licitante será declarado vencedor.
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13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo de 03 (três) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
13.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
13.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
13.1.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato/Ata e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.
13.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
13.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso conforme
constante no art.5º da Lei nº 8.666/93.
13.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e
os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
13.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
13.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
13.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.
13.7. A empresa deverá apresentar junto com a proposta atualizada:
13.7.1. Prospecto e folheto (panfleto) devidamente identificados, com
informações técnicas e a marca do produto ofertado.
13.7.1.1. O prospecto e o folheto (panfleto) deverão conter todas as informações
das características técnicas do produto. Se o item for importado, deverão ser
apresentados com a devida tradução para a língua português por tradutor oficial.
14. DOS RECURSOS
14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo próprio do sistema.
14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
14.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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14.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
14.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
14.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.7. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos
interessados, no seguinte endereço: Praça Leonardo Sell, nº 40, Prefeitura
Municipal de Rancho Queimado – Bairro Centro, Rancho Queimado, Estado de
Santa Catarina, Brasil.
14.8. A interposição de recursos suspende o prazo de validade da proposta
até a decisão.
15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
15.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
15.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados
e os que dele dependam.
15.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato/Ata, não retirar
o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art.43, §1º da LC nº 123/2006 e alterações
posteriores. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
15.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
15.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e ou
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
16.2. Após a fase recursal, ou os licitantes participantes abrir mão do Recurso
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
17. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
17.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente
contratação, complementar à legal, conforme prazos mínimos e demais regras
constantes do Termo de Referência.
18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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18.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
18.2. O adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização),
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
18.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 3 (três) dias
úteis, a contar da data de seu recebimento.
18.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
18.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
18.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
18.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital
e seus anexos;
18.4. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
18.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, conforme
previsão no instrumento contratual e no termo de referência.
18.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
18.7. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua
situação perante o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e anexos.
18.8. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro
de preços.
18.9. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações
legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociação, assinar o contrato.
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19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
19.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual
são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão
previstos no Termo de Referência.
21. DO PAGAMENTO
21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520/2002, e
ficarão impedidas de licitar e contratar com o MUNICÍPIO DE RANCHO
QUEIMADO/SC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, o licitante/adjudicatário que:
22.1.1. Não assinar o termo de contrato/Ata ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
22.1.2. Falharem ou fraudarem na entrega do produto objeto do contrato/Ata;
22.1.3. Pela entrega do produto do objeto licitado desconforme com o
especificado e aceito;
22.1.4. Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Pregão;
22.1.5. Apresentar documentação e/ou declaração falsa;
22.1.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.8. Não mantiver a proposta;
22.1.9. Cometer fraude fiscal;
22.1.10. Comportar-se de modo inidôneo;
22.2. Além das penalidades citadas, as licitantes vencedoras ficarão sujeitas,
ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores deste
Município, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da
Lei n° 8.666/93.
22.3. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pela Administração deste Município, em relação a um dos
motivos mencionados no subitem 24.1, os licitantes vencedores ficarão isentos
das penalidades mencionadas.
22.4. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em
licitação e impedimento de contratar com MUNICÍPIO DE RANCHO
QUEIMADO/SC e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública poderão ser aplicadas aos licitantes vencedores
juntamente com as de multa prevista no contrato/Ata.
22.5. A recusa injustificada dos adjudicatários em assinarem o contrato/Ata, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, implicará na multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor da contratação.
22.6. Pelo não fornecimento total ou parcial do objeto deste Pregão, o Município
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor, as sanções
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previstas no item 26 deste edital, art. 87 da Lei 8.666/93 e minuta contratual em
anexo.
22.7. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP
ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após
o encerramento da fase de lances.
22.8. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas
nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às seguintes sanções:
a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretar em prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
c) Suspensão ao direito de licitar e impedimento de contratar com o órgão,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Rancho Queimado–
SC pelo prazo de até cinco 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 a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
22.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
22.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias
do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –PAR.
22.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira
nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal
na unidade administrativa.
22.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e
prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
22.13. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos
causados pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
22.14. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.
22.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
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bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
22.16. Não correrão os prazos processuais em desfavor da CONTRATADA em
processo administrativo para aplicação das sanções deste item enquanto
perdurar o estado de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 2020,
nos termos do art. 6º-C da Lei nº 13.979/20.
22.17. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica via plataforma Portal Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br, pelo e-mail (desde
que assinado digitalmente) licitacoes@ranchoqueimado.sc.gov.br e/ou por
petição dirigida ou protocolada na Sede do Poder Executivo, sito Praça Leonardo
Sell, nº 40, centro de Rancho Queimado/SC, setor de Protocolo.
23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do
Termo de Referência e seus anexos, decidir sobrea impugnação no prazo de até
dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, por meio plataforma eletrônica e/ou
via e-mail licitacoes@ranchoqueimado.sc.gov.br, bem como, via telefone (48)
3275-3108.
23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e
dos anexos.
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
23.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
23.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no
Termo de Referência.
25. DA RESCISÃO
25.1. O Contrato/Ata poderá ser rescindido nos termos da Lei n. 8.666/1993 e
alterações e nos moldes definidos na minuta contratual em anexo.
25.2. Nos casos de rescisão, previstos nos incisos I a XI e XVIII do artigo 78, da
Lei n. 8.666/1993, sujeita-se a empresa contratada ao pagamento de multa de
5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato/Ata.
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26. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
26.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
26.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
26.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da
última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
26.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser
respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado
no certame não assine o contrato ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
27. DILIGÊNCIA
27.1 O pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar demais esclarecimentos
que julgar necessários.
27.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou
autoridade superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a
instrução do processo.
27.3. Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de
verdade real, será permitida a inclusão de documentos ou informação
necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, concernentes à
proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não documentados
nos autos.
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília –DF.
28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
28.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança
da contratação.
28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo
licitatório.
22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000
Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 19.305.362/0001-19

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluirse-ão dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.
28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.
28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
28.11. O Edital está disponibilizado na íntegra no endereço eletrônico nos sites:
www.qr.sc.gov.br/licitacoes, www.bnc.org.br e ainda através do e-mail:
licitacoes@ranchoqueimado.sc.gov.br.
28.12. Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser
procuradas pelo interessado no Setor de Licitações, da Prefeitura Municipal de
Rancho Queimado/SC, sito Praça Leonardo Sell, nº 40, Bairro Centro, de
segunda-feira à sexta-feira, das 08h00 às 12:00min e 13h30 às 17h00 e ainda
através do e-mail: licitacoes@ranchoqueimado.sc.gov.br, bem como, via
telefone (48) 3275-3108.
28.13. As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do
certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos
sites: www.rq.sc.gov.br/licitacoes, www.bnc.org.br, bem como as publicações no
Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e/ou Diário
Oficial da União, quando for o caso, com vistas a possíveis alterações e avisos.
28.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, e deverão ser inclusos
no sistema os seguintes anexos os quais deverão ser anexados ao sistema:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços;
ANEXO III – Minuta de Contrato;
ANEXO IV – Termo de adesão ao sistema de Preção Eletrônico da Bolsa
Nacional de Compras de Intermediação de operações;
ANEXO V – Solicitação de cadastro ao sistema de Preção Eletrônico da Bolsa
Nacional de Compras de Intermediação de operações;
ANEXO VI - Declaração de emprego de não menores;
ANEXO VII –Declaração de Idoneidade para Licitar e Contratar com a
administração Pública;
ANEXO VIII – Declaração de Responsabilidade de Conhecimento dos Requisitos
do Edital;
ANEXO IX – Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício de Parentes;
ANEXO X – Declaração de elaboração independente de proposta;
ANEXO XI – Declaração de exequibilidade;
ANEXO XII – Modelo de Credenciamento;
ANEXO XIII - Declaração de Enquadramento ME/EPP/MEI;
ANEXO XIV – Declaração de cumprimento aos requisitos do Edital;
Rancho Queimado/SC, 23 de novembro de 2021
_______________
MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO
Cleci Aparecida Veronezi
Prefeita Municipal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLIFICADO

1 - OBJETO
O objeto do Pregão Eletrônico - Julgamento Menor Preço por Item,
destina-se a fornecimento de equipamentos e materiais para implantação da sala
multiuso no CEI Menino Jesus, provenientes do Convênio Estadual SEF
00011371/2021; sala de informática no CEI Menino Jesus, provenientes do
Convênio Estadual SEF 00011375/2021, e equipamentos escolares para a
Escola Municipal Altamiro Diniz, provenientes do Convênio Estadual SEF
00011365/2021.
2 – ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
ITEM

01

02

03

04

DESCRIÇÃO
LOUSA DIGITAL
Especificação técnica: Lousa Digital Interativa: Use
os dedos, uma caneta ou outro objeto; Controle
através de gestos multi-touch; Recursos multiusuários; Software incluso; importe arquivos do
Microsoft Office; exporte anotações para vários
formatos; Integração com a busca de imagens do
Google; Interface e barra de ferramentas
personalizáveis; Biblioteca de modelos e cliparts.

AR CONDICIONADO
Especificação técnica: 12000 Btus, quente e frio,
220v.
PRATICÁVEL 2X1 ALUMÍNIO (PALCO)
Especificação técnica: Perfis extrudados especiais
de no mínimo 100 mm de altura, 200 mm de largura
e 10mm de profundidade. Pés quadrados de no
mínimo 60x60 mm, reguláveis. 1 travessa retangular
de reforço (abaixo da madeira) de no mínimo 2mm
de espessura - Compensado Naval de no mínimo
25mm Antiderrapante - Acompanha Trava Engate
Rápido para os pés.
SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA PROJETOR
E NOTEBOOK –
Especificação técnica: Material: Tubos de alumínio
redondo Diâmetros mínimos dos tubos: 1 polegada
e 1/4, 1 polegada e 1/8 e 1 polegada; Conexões e
rodízios: Nylon 100%, minimizando a quebra;
Parafusos de aperto: Modelo borboleta.
Cor: Alumínio fosco; Dimensões / Aberto: Altura do
suporte entre 100 e 180cm; Abertura dos pés: no
mínimo 100cm; Tamanho das pernas: no mínimo
60cm; Peso máximo: 3 Kg
Bandeja; Material: Aço Carbono.; Acabamento:
Tratamento Anti Corrosão e pintura Epóxi
Eletrostática.; Medidas mínimas da Bandeja: 40 x
30 cm (L x P); Capacidade de carga sobre a
bandeja: mínimo 10 kg; Itens inclusos:1 tripé 2
bandejas mais haste para a bandeja inferior,3
rodízios (enviados individualmente separados), Fita

UNID. QTD.

VALOR
VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
MÁXIMO (R$) MÁXIMO (R$)

Un

02

3.438,50

6.877,00

Un

02

2.899,00

5.798,00

Un

16

1.650,00

26.400,00

Un

02

536,90

1.073,80
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de velcro para prender o projetor e o notebook,
Manual de instruções.

05

06

07

08

09

10

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ
Especificação técnica: Polegadas mínimas: 100"
(4:3) e 92" (16:9). Cor das bordas: Preta. Cor da área
de projeção: Branca. Cor do produto: Preta. Tecido:
Matte White (verso preto). Medidas mínimas da área
de projeção: 203 x 152 cm.
PROJETOR DATASHOW
Especificação técnica: Resolução nativa WXGA ou
superior. Projetor: Sistema de projeção: Tecnologia
3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal/
Traseiro/Teto. Brilho em cores - Saída de luz
colorida. Brilho em branco - Saída de luz branca.
Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: SVGA
Tipo de lâmpada: mínimo 210 W UHE
Duração mínima da lâmpada: 10.000 horas (ECO) /
6.000 horas (Normal). Lente de projeção: Tipo: Foco
(Manual). Tamanho da tela: 30 a 350 (0.88 m 10.44
m) Conectividade padrão: Entrada de computador: x
1 D-sub15 HDMI: x 1Vídeo RCA: x 1USB tipo A: x 1
(Memória USB imagens / módulo wireless,
atualização de Firmware) USB tipo B: x 1 (USB
display, mouse, atualização de Firmware) Entrada
de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1).
Detalhes do Projetor: Alto-falante: mínimo 2 W Mono.
Energia: Tensão do suprimento de energia: 100 240V Segurança: Trava Kensington Trava de
segurança
HOLOFOTES COM SUPORTEEspecificação técnica: Refletor Portátil Led.
equipamento compacto e portátil de alta potência,
com IP54 resistente à pingos d'água e poeira. Bivolt
e recarregável, possui base para fixação e rotação
mínima de 180º e com ótima autonomia. Ideal para o
uso
profissional
no trabalho,
manutenções,
reformas, veículos, obras, emergências, etc.
Potência: Luz frontal Led Smd - mínimo 10W
Luminosidade mínima: 30 LEDs. Alimentação:
Bateria de no mínimo 7,4V – mAh (Recarregável)
Carregador de Tomada: 100V~240V - 50/60Hz
(bivolt) Carregador Veicular: 12V Iluminação: 2
intensidades Luz alta - 100%. Luz Média - 50%
Autonomia: até 5h (50%) / até 3h (100%) Dimensões
mínimas do Refletor: 190x46x230mm. Dimensões
mínimas da Base: 216x184x40mm
Peso máximo: 1,095Kg (aprox.). Acessórios
Inclusos: 02 Carregador de Tomada; 02 Carregador
Veicular; 02 Base para fixação. 01 Tripé.
BALANÇO
INFANTIL
SENSORIAL
CASULO/NINHO
Especificação técnica: Balanço de tecido Oxford
sintético; Almofada Interna; Corda de 2,00 metros
aproximadamente; feito em tecido sintético Oxford
de altíssima resistência e costuras reforçadas,
lavável, secagem rápida e não desbotar com
facilidade. Indicado para crianças com peso
máximo 45 kg.
TEMPORIZADOR MÁGICO PARA AUTISTAS
Especificações técnicas: Tipo de relógio de mesa:
Ampulheta. Material: Acrílico. Medidas mínimas:
Largura x Comprimento: 5 cm x 14 cm
MINI TOBOGÃ INFLÁVEL
Especificação técnica: Tobogã Inflável fabricado
em KP1000 e Soldas Super reforçadas.
Multicolorido; suporta até 250Kg; Dimensões
aproximadas: Comprimento 5.00m x Largura 3.00m
x Altura 4.20m.; Queda de no mínimo 3.20m; Peso
máximo do Produto: 90Kg.;

Un

03

685,43

Un

01

5.362,70

Un

02

879,00

Un

05

250,00

Un

05

159,90

Un

01

4.450,16

2.056,29

5.362,70

1.758,00

1.250,00

799,50

4.450,16
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11

12

13

14

15

CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VERBAL AMARELA
Especificação técnica: contém no mínimo 186
imagens para a aprendizagem dos repertórios
verbais de identificação, nomeação e repertórios
visuais de emparelhamento de figuras por categoria,
características e funções. Este conjunto de cartas
inclui imagens fotográficas de animais, frutas,
transportes, roupas, comidas, bebidas, itens
encontrados no banheiro e na cozinha. As cartas
estão organizadas por categoria e, no verso de cada
carta, há a descrição da imagem, sua categoria,
características e funções. Dimensões mínimas de
cada carta: 12,5 X 8,0 cm. Acabamento: Cantos
retos.
CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VISUAL –
VERDE
Especificação técnica: contém no mínimo 62
imagens para a aprendizagem dos repertórios
verbais de identificação e nomeação de partes do
corpo, cores e formas. Este conjunto de cartas inclui
imagens fotográficas de partes do corpo, cores e
formas. As cartas estão organizadas por programa
e, no verso de cada carta há a descrição da imagem
e o nome do repertório a ser aprendido. Dimensões
mínimas de cada carta: 12,5 X 8,0cm.
CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VISUAL –
ROXA
Especificação técnica: contém no mínimo 59
imagens para a aprendizagem dos repertórios
verbais de identificação e nomeação de profissões,
lugares, cômodos da casa e expressões faciais e o
que há de errado na figura. Este conjunto de cartas
inclui
imagens
fotográficas
de
pessoas
representando profissões e expressões faciais,
lugares, cômodos da casa e figuras com coisas que
estão erradas, como por exemplo, um jacaré
atravessando a rua, urso polar na praia, entre outras.
As cartas estão organizadas por programa e, no
verso de cada carta há a descrição da imagem e o
nome do repertório a ser aprendido. Estas cartas
foram desenvolvidas para ajudar a criança a olhar
para os detalhes, construir uma linguagem descritiva
e desenvolver habilidades de discriminação visual.
Dimensões mínimas de cada carta: 12,5 X 8,0cm.
CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VISUAL –
ROSA
Especificação técnica: contém no mínimo 69
imagens para a aprendizagem dos repertórios
verbais de nomeação e identificação de ações. Este
conjunto de cartas inclui imagens fotográficas de
pessoas representando diversas ações, abraçando,
bebendo, cantando, dançando, entre outras
ações. No verso de cada carta há a descrição da
imagem. Dimensões mínimas de cada carta: 12,5 X
8,0cm. Acabamento: Cantos arredondados.

CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VISUAL –
AZUL
Especificação técnica: contém no mínimo 182
imagens para a aprendizagem dos repertórios
visuais de emparelhamento de figuras idênticas,
emparelhamento
de
figuras
semelhantes,
emparelhamento de figuras por associação, ordem
de conclusão e sequência lógica de eventos. Este
conjunto de cartas inclui imagens fotográficas de
animais, alimentos, transportes e objetos diários,
além de ilustrações. As cartas estão organizadas por
programas e, no verso de cada carta, há a descrição
da imagem e o nome do repertório a ser aprendido.
Dimensões mínimas de cada carta: 12,5 X 8,0cm.
Acabamento: Cantos arredondados.
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02
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17

18

19

20

21

22

PAINEL SENSORIAL – PLACA DE ATIVIDADES
INFANTIL
Especificação técnica: Conteúdo:1 Placa de
madeira com aproximadamente 24x30x2cm, 1
Interruptor, 1 Tomada com plug ,1 Mini varal com
no mínimo 4 pregadores, 1 Spinner com led (as
cores podem variar dependendo da
disponibilidade), 1 alça com no mínimo 4 argolas, 1
rodízio (rodinha), 1 argola com fitas coloridas (pipa
de mão Waldorf), 1 ábaco colorido (vermelho ou
amarelo).
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE
TINTA
Especificação técnica: Velocidade de Impressão:
Foto colorida sem borda 10x15 cm: aprox. 45
segundos. Documento pb (Carta/Simplex): aprox.
10,8 ipm (esat) ou aprox. 32,0 ppm. Documento
Colorido (Carta/Simplex): aprox. 6,8 ipm (esat) ou
aprox. 16,0 ppm. Número de bicos ejetores:
Colorido: 1.152 bicos / Preto pigmento: 640 bicos /
Total: 1.792 bicos. Resolução de impressão: Até
4800 x 1200 dpi. Ciclo de trabalho e volume de
impressão: 3.000 Páginas/ mês. Tamanhos de
papel: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, 4 x 6, 5 x 7, 7 x
10, 8 x 10, Envelopes (dl, COM10), Quadrado (89
mm x 89 mm), Quadrado (127 mm x 127 mm),
Cartão (91 mm x 55 mm), Banner (até 1,200 mm x
216 mm), Personalizado (largura 55 mm - 216 mm,
largo 89 mm - 1200 mm). Recursos de cópia: Cópia
padrão. Número de cópias: Até 99 cópias
Recursos de digitalização: Modo de digitalização
automática, Digitalização para a rede, Digitalização
sem fio. tipos de scanner: Mesa. Método de
digitalização: Sensor de imagem por contato (cis).
Resolução de digitalização:600 x 1200 dpi (ótico).
Profundidade máxima de bits de digitalização
colorida: Escala de cinza: 16-bit/8-bit. Colorido: 16bit/8-bit por cor. tamanho máximo do documento:
A4/Carta (216 x 297 mm). Garrafas de tintas e
capacidade: GI-11 Tinta pigmentada preta: 135 ml.
GI-11 Tintas à base de corantes: 70 ml. Interface
padrão:USB de alta velocidade lan sem fio (ieee
802.11b/g/n) Câmera Direct wlan Conexão direta
sem fio.
QUADRO DE ESPELHO 180 CM
Especificação técnica: Acabamento: Pintura UV;
Altura mínima: 180 cm; Escala de Brilho: Brilhante;
Largura mínima: 53 cm; Material Principal: MDP;
Peso máximo: 19 kg; Profundidade mínima: 3 cm;
Sistema de Montagem: Parafusos e buchas
COLCHONETE MASSAGEADOR 10 MOTORES
Especificação técnica: Dimensão mínima do
colchonete: 168x54x4,0cm; com no mínimo 72
campos magnéticos e infravermelho longo. Peso
máximo: 1,600Kgs.,127-220V, (bi volt) - frequência
60 HZ. Consumo máximo de energia: 12W.
COBERTOR PONDERADO
Especificação técnica: Tecido 100% algodão;
Enchimento: Polipropileno, Fibra Siliconada
(antialérgico e atóxico). Medidas mínimas 1,5x1,4
m.
QUADRO DE FELTRO
Especificação técnica: Quadro Feltro com medidas
mínimas de 120X90 cm, Moldura Alumínio. Tela:
Confeccionada com dupla camada de papelão
rígido, coberto com feltro verde, para fixação de
recados,
fotos e documentos.
CASINHA PARA PARQUE INFANTIL DE
MADEIRA
Especificação técnica: Fabricada em madeira de
cedrinho
(inclusive
porta,
janelas
e
assoalho); Cobertura em telhas fibrocimento (não

Un

02

209,00

418,00

Un

02

1.199,99

2.399,98

Un

02

368,32

Un

02

659,00
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03

585,99

1.759,97
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02

203,60

407,20
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01

2.999,00

2.999,00

736,4

1.318,00
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23

24

25

26

27

28

29

contém amianto); Tinta esmalte a base d´água,
atóxica; A casinha acompanha: Cercado na varanda
e floreira nas janelas frontais; Estilo pré-montada
com paredes parafusadas; Porta e janelas com
tramelas internas, abrem e fecham normalmente;
Manual ilustrativo para montagem; Recomendada
para crianças a partir de 02 anos, Peso Total máximo
do Produto: 90kg Dimensões aproximadas do
Produto: (A x L x C) 1.83 x 1.76 x 1.79 m.
BALANÇO INFANTIL EM FERRO COM 2
LUGARES
Especificação técnica: Balanço em aço galvanizado
com duas cadeirinhas. Confeccionado em tubo de
aço galvanizado; resistente ação do tempo (sol e
chuva), cano de no mínimo 2,5" e pintura epóxi
(eletrostática) que possui uma durabilidade maior
que tinta comum; Assento em aço galvanizado e
madeira de eucalipto com pintura sintética
automotiva colorida. FIXAÇÃO: Fácil instalação,
podendo ser chumbado ou parafusado. Idade
máxima recomendada: 10 anos. Peso máximo
recomendado: 60kg em cada assento Medidas
aproximadas: Altura: 2,00 m; Largura / Profundidade:
1,5 m; Comprimento: 2,00m.
GANGORRA DE FERRO
Especificação técnica: Estrutura: Tubo em aço
industrial, pintura epóxi cores variadas; Medidas
aproximadas: Alt 0,40 X Comp. 1,50 X Larg 1,50;
Peso da Cubagem: 26,00 kg.; 1ª Cubagem: C: 1,60
x L: 0,70 x C: 0,70 e mais; 2ª Cubagem: C: 2,00 x L:
0,45 x A: 0,30.
GIRA GIRA 8 LUGARES INFANTIL
Especificação técnica: 1,5m diâmetro, 8 lugares;
Assento em Madeira possui estrutura em ferro,
pintura com tinta automotiva. Indicado para crianças
a partir dos 3 anos de idade.; Altura: 0,80 metros.;
Peso máximo suportado: 200kg.
CADEIRAS DE ESCRITÓRIO
Especificação técnica: Base: Cromada; Cor: Preta;
Regulável: sim; Encosto Fixo: Sim; Encosto Material:
Tela mesh; Revestimento: Polipropileno; Estrutura:
Tubos de Aço e Polipropileno; Peso mínimo
suportado pelo produto: 120kg; Assento Material:
Tecido telado – Acolchoado; Acabamento: Espuma
Injetada
de
Alta
Densidade;
Dimensões
aproximadas da Cadeira: Altura 80 cm; altura 87 cm;
Largura 57 cm e Comprimento: 48 cm; medidas
aproximadas do Assento: Largura: 48 cm, Altura do
assento ao chão: 36-46 cm; Espessura mínima: 6
cm; Peso máximo: 8 kg
BATEDEIRA PLANETÁRIA
Especificação técnica: Tigela em aço inox de no
mínimo 5 litros com tampa com abertura; Potência
mínima: 750W (127V e 220V). Itens Inclusos:
Misturador para Massas Pesadas, Misturador para
Massas Médias, Batedor para Massas Leves,
Tigela em Inox com Encaixe de Segurança, Tampa
com Abertura
MULTIPROCESSADOR 1400 W
Especificação técnica: No mínimo 2 velocidades +
Pulsar; Lâminas em aço inox; Copo do liquidificador
com capacidade para no mínimo 3,2 litros. Jarra do
processador/ batedeira / espremedor com
capacidade para no mínimo 2 litros. Pés
antiderrapantes. Trava de segurança. Funções
mínimas: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar,
espremer, picar, liquidificar.
ENCADERNADORA MANUAL
Especificação técnica: para encadernações com
espiral. que permite perfurações de no mínimo 15
folhas por vez. Contém ajustes de margem e
profundidade. além de gaveta para depósito de
resíduos. Extensão mínima de perfuração: 330 mm;
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Tamanho mínimo da mesa: 350 x 320 mm; Peso
máximo do produto: 10 Kg.

30

31

32

33

34

MESA ESCRITÓRIO
Especificação técnica: Mesa Escritório com no
mínimo 1,20x0,60m - S/ Gavetas - CINZA -Tampo
confeccionado em MDP de no mínimo 15mm cor
CINZA. Borda POST de no mínimo 16mm cinza em
todo o Tampo. Pés Metálicos na cor Cinza Metalon
com aproximadamente 50x30 e 30x20 Pintura
Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através
do Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo.
Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno.
Ferragem, puxadores, corrediças e Ponteiras
inclusas no produto.
CADEIRA ESCRITÓRIO SALA DE INFORMÁTICA
Especificação técnica: Cadeira espaldar com
costura, em madeira compensada de no mínimo
12mm e espuma injetada com aproximadamente
45mm de altura; Base giratória e regulagem de altura
a gás; Braços em T ajustáveis; Aranha em nylon.
Capacidade de peso: até 140kg.
SMART TV 50’
Especificação Técnica: Resolução 4K - 3840 x 2160
(4x o Full HD). Sistema Android TV; Assistente de
voz; Entrada HDMI; Entrada LAN; Entrada USB;
Conexão bluetooth; Wifi integrado; Saída digital
ótica; Tempo de resposta de no mínimo 8 ms.
Potência mínima de áudio total (RMS)20 W; Entrada
áudio e vídeo; Conexão p/ fone de ouvido; Consumo
de energia máxima de 135 W; Sistema de TVISDBTB; Classificação de consumo (Selo ENCE) A;
Tensão/Voltagem bivolt. Período mínimo de garantia
12 meses.
NOTEBOOK Especificação técnica: Processador de no mínimo 02
núcleos e 04 threads; com frequência de clock real,
igual ou superior a 2,5 ghz; memória cache de 04 mb
ou superior, memória ram ddr4 – 2400 mhz ou
superior; de 08 gb ou superior, com 1 hd dds de no
mínimo 256 gb; tela de no mínimo 15 polegadas;
placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; sistema
operacional Windows 10; garantia mínima de 12
meses junto ao fabricante.
CPU TERMINAL
Especificação técnica:
Processador - com clock real de no mínimo
3,70GHz com
opção de turbo automático que atinja no mínimo 4,0
GHz; no mínimo 4 núcleos e 8 threads; TDP
máximo 65w; litografia até 14nm; recursos de vídeo
integrado ao processador; suportar
especificações de memórias DDR4-2400/2666,
deverá possuir memória cache de no mínimo 6 MB
(seis megabytes).
Chipset – Referência: Intel H510M, compatível ou
superior, e que seja compatível com o processador,
e outras
Especificações citadas a seguir.
Placa Mãe - Deverá possuir chipset do mesmo
fabricante
do processador, suporte para memórias DDR4 com
total de
32 GB ou mais; conexões de vídeo D-Sub (VGA) e
HDMI; no mínimo 2 portas USB 3.1, 4 Portas USB
2.0/3.0, 1 porta RJ-45, rede 100/1000, 2x
conectores P2 3,5mm para som estéreo (sendo 1
traseiro e outro frontal no gabinete), 2x P2 3,5mm
conectores para microfone (sendo 1 traseiro e outro
frontal no gabinete); 1 slot PCI Express x16 e 1 slot
armazenamento M.2
Memória RAM (Random Access Memory) – Deverá
possuir memória mínima de 8GB instalada, padrão
DDR4, compatível com o processador.
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Unidade de armazenamento – Deverá possuir no
mínimo 01 (uma) unidade disco sólido (SSD) com
capacidade mínima de 240GB e interface sata m.2
de 6GB/s,
Gabinete - Gabinete deverá ser na cor preta; com
no mínimo 2x conectores P2 3,5mm (sendo um
para som estéreo e outro para o microfone) e no
mínimo 2 portas frontais USB 2.0 ou superior.
Alimentação - Deverá possuir fonte de alimentação
capaz de fornecer no mínimo 400W reais de
potência de saída.
MONITOR TERMINAL
Especificação técnica - tamanho mínimo de tela
18,5" com no mínimo 1 entrada VGA e 1 entrada
HDMI; Taxa de proporção: 16:9 (Widescreen)
Revestimento de tela: Antirreflexo. Resolução: no
mínimo HD 1600 x 900 a 60Hz Relação de
contraste 100 milhões: 1 (ACM) Pedestal incluso
Conexões mínimas: 1 HDMI e 1 VGA Voltagem:
100 – 240.
CÂMERA WEBCAM
Especificação técnica: Deverá possuir no mínimo
1080p de resolução, microfone embutido, conector
USB. Plug-and-play e fixação para monitor.
KIT TECLADO E MOUSE
Especificação técnica: - teclado padrão ABNT II,
com fio, conexão usb plug and play; mouse do
mesmo fabricante do teclado, tipo óptico, conexão
USB Plug-and-play, deverá possuir 02 (dois) botões
para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”,
com no mínimo três anos de garantia limitada ao
hardware junto ao fabricante.
ESTABILIZADOR PC TERMINAL
Especificação técnica: Estabilizador de energia,
com tensão de entrada bi volt e tensão de saída de
115 volts, possuir potência nominal de no mínimo
500 VA.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
Especificações:
- Tecnologia de impressão: Laser
- Duplex: Sim
- Velocidade Máxima: Até 40 ppm
- Resolução (máxima): Até 1200 x 1200 dpi
- Memória Padrão: no mínimo 512MB
- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 Páginas
- Ciclo Mensal Recomendado: aproximadamente
3.500 páginas
- Compatibilidade com dispositivos móveis;
Manuseio de Papel:
- Capacidade da Bandeja de Papel: no mínimo 250
Folhas
- Capacidade de Saída do Papel: no mínimo 150
folhas
- Tamanhos do Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215
x 279 mm, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x
356 mm
Cópia:
- Velocidade da Cópia em Preto: aproximadamente
40 cpm
- Ampliação / Redução: aproximadamente de 25% 400%
- Agrupamento de Cópias (2 em 1)
- Cópia de Identidade
- Cópia Duplex (Frente e Verso)
- Resolução de Cópia (máxima): 1200 x 600 dpi
- Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício
Digitalização:
- ADF
- Resolução Óptica do Scanner: Até 1200 x 1200
dpi
- Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi
Sistemas Operacionais mínimos Compatíveis:
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- Windows
- Mac
- Linux

VALOR TORAL R$: 144.916,64
Os itens acima serão adquiridos com recursos provenientes dos
convênios SEF 00011375/2021, SEF 00011371/2021 e SEF 00011365/2021,
todos firmados entre o Município de Rancho Queimado/SC e a Secretaria de
Estado da Educação, respectivamente na seguinte proporção:
SEF 00011375/2021: Do item 30 ao 39 e 1 und. do item 05, referentes a
implantação de Laboratório de Informática no CEI Menino Jesus.
SEF 00011371/2021: Do item 01 ao 20, sendo 1 und. do item 01, 1 und.
do item 02, 1 und. do item 04, 1 und. do item 05 e 1 und. do item 17, referentes
a Sala Multiuso.
SEF 00011365/2021: Do item 21 ao 29 e 1 und. do item 01, 1 und. item
02, 1 und. do item 04, 1 und. do item 05 e 1 unid. do item 17, referentes a
equipamentos escolares para a Escola Municipal Altamiro Diniz
3 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO
A justificativa da presente aquisição de Equipamentos e Materiais
escolares, é necessária para suprir as necessidades das Escolas Municipais,
contribuindo na aprendizagem e rendimento escolar durante o período letivo,
atendendo as Metas I e II do Plano Municipal de Educação.
4- CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA
A entrega dos Equipamentos e Materiais Escolares, objeto da presente
Licitação, deverá ser realizada em total conformidade com as especificações
constantes no edital e nos anexos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir do
recebimento da Autorização de Fornecimento.
Os Equipamentos escolares deverão ser entregues em local e horário
previamente agendados com a Secretaria Municipal de Educação de Rancho
Queimado.
O fornecedor deverá fazer a troca do produto, caso não atender as
especificações do Termo de Referência.
Todas as despesas com transporte dos Equipamentos, bem como de
contrato dos profissionais, salários, encargos sociais, fiscais, impostos, taxas e
outros correrão por conta da CONTRATADA.
5- PRAZO DO CONTRATO
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses.
6- DO REAJUSTE
Os preços são fixos e injustificáveis no prazo de um ano, contado da data
limite para a apresentação das propostas.
7- CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
O pagamento pela prestação dos serviços observará os valores préfixados e será efetuado pela Secretaria Municipal de Educação de Rancho
Queimado, em até 30 (trinta) dias após a liquidação da despesa.
8– FISCAL DO CONTRATO
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A responsável pela fiscalização dos contratos será a Sra. Edinéia Regina
Broering Brüggemann, Secretária Municipal de Educação.
09 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do objeto deste processo correrão por conta da
seguinte dotação:
Entidade: 2 – Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Órgão: 07 Secretária Municipal de Educação
Unidade: 04 Ensino Infantil – Creches
Proj./Ativ. 1.016 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil
242 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
243 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
244 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
10. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
10.1. Os preços propostos serão considerados suficientes e completos,
abrangendo todos os encargos de seus funcionários (sociais, trabalhistas,
previdenciários e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e para fiscais, etc.), sendo
responsabilidade da CONTRATADA, bem como qualquer outro encargo ou
despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária
à execução do objeto.
10.2. Desta forma, foi feito pesquisa mercadológica de todos os itens deste
Edital.
11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Obrigações da Contratada:
A CONTRATADA, além de obedecer às disposições legais descritas no edital e
seus anexos, deverá obedecer também às seguintes disposições:
- Realizar o fornecimento de acordo com todas as exigências pactuadas;
- Informar imediatamente à CONTRATANTE eventual mudança, temporária ou
permanente, de endereço do estabelecimento;
- Informar imediatamente à CONTRATANTE as eventuais alterações,
temporárias ou permanentes, da capacidade instalada que possam vir a
comprometer a oferta;
- Comunicar eventual alteração de seus atos constitutivos ou da composição de
seu quadro social, enviando à Secretaria Municipal de Educação de Rancho
Queimado, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de registro da
alteração, todos os documentos pertinentes a essa alteração;
- Manter suas condições de habilitação durante todo o período contratual;
- A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciárias,
fiscais e comerciais oriundo da execução do contrato, podendo a contratante, a
qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como
condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA.
- A CONTRATADA será obrigada a reapresentar toda a documentação de
regularidade fiscal e trabalhista exigida na habilitação, sempre que expirados os
respectivos prazos de validade.
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- A CONTRATADA emitirá a nota fiscal que deverá vir discriminados os itens e
os encargos incidentes;
- A nota fiscal deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação ou
endereço a ser disposto no contrato;
- Caso os dados da nota estejam incorretos, a contratante formalizará à
CONTRATADA, e esta emitirá nova nota fiscal.
- À CONTRATADA caberá sanar às irregularidades apontadas no recebimento
dos produtos, submetendo a cobrança impugnada a nova verificação, ficando
sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
- Em hipótese alguma serão pagos produtos não entregues.
Obrigações da Contratante:
- Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições
estabelecidas no edital, seus anexos e contrato.
- Atestar as notas fiscais;
- Processar o faturamento do Setor de Contabilidade;
- Apresentar relatórios mensais das glosas técnicas e administrativas dos
procedimentos, com o respectivo desconto na produção apresentada;
- Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser formalmente
solicitados pela CONTRATADA, fornecer documentos e demais elementos que
possuir pertinentes à execução do contrato;
- Supervisionar e fiscalizar as ações do prestador contratado de forma
permanente, documentando as ocorrências que porventura ocorrerem, visando
a garantir o acesso a produtos de qualidade;
- Aplicar as penalidades legais e contratuais, em caso de inexecução total ou
parcial do contrato, observado o devido processo legal.
Rancho Queimado, 23 de novembro de 2021.

EDINÉIA REGINA BROERING BRÜGGEMANN
Secretária Municipal de Educação
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
CNPJ 82.892.357/0001-96
Referente ao Processo Administrativo nº 83/2021 - Pregão Eletrônico nº
08/2021
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a nossa proposta
relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da
mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em
que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções
e critérios de qualificação definidos no edital.
1. PROPONENTE
1.1. Razão Social:
1.2. CNPJ:
1.3. Endereço:
2. PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

01

02

03

04

DESCRIÇÃO
LOUSA DIGITAL
Especificação técnica: Lousa Digital Interativa: Use
os dedos, uma caneta ou outro objeto; Controle
através de gestos multi-touch; Recursos multiusuários; Software incluso; importe arquivos do
Microsoft Office; Exporte anotações para vários
formatos; Integração com a busca de imagens do
Google; Interface e barra de ferramentas
personalizáveis; Biblioteca de modelos e cliparts.

AR CONDICIONADO
Especificação técnica: 12000 Btus, quente e frio,
220v.
PRATICÁVEL 2X1 ALUMÍNIO (PALCO)
Especificação técnica: Perfis extrudados especiais
de no mínimo 100 mm de altura, 200 mm de largura
e 10mm de profundidade. Pés quadrados de no
mínimo 60x60 mm, reguláveis. 1 travessa retangular
de reforço (abaixo da madeira) de no mínimo 2mm
de espessura - Compensado Naval de no mínimo
25mm Antiderrapante - Acompanha Trava Engate
Rápido para os pés.
SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA PROJETOR
E NOTEBOOK –

UNID. QTD.
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UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)
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05

06

07

08

Especificação técnica: Material: Tubos de alumínio
redondo Diâmetros mínimos dos tubos: 1 polegada
e 1/4, 1 polegada e 1/8 e 1 polegada; Conexões e
rodízios: Nylon 100%, minimizando a quebra;
Parafusos de aperto: Modelo borboleta.
Cor: Alumínio fosco; Dimensões / Aberto: Altura do
suporte entre 100 e 180cm; Abertura dos pés: no
mínimo 100cm; Tamanho das pernas: no mínimo
60cm; Peso máximo: 3 Kg
Bandeja; Material: Aço Carbono.; Acabamento:
Tratamento Anti Corrosão e pintura Epóxi
Eletrostática.; Medidas mínimas da Bandeja: 40 x
30 cm (L x P); Capacidade de carga sobre a
bandeja: mínimo 10 kg; Itens inclusos:1 tripé 2
bandejas mais haste para a bandeja inferior,3
rodízios (enviados individualmente separados), Fita
de velcro para prender o projetor e o notebook,
Manual de instruções.
TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ
Especificação técnica: Polegadas mínimas: 100"
(4:3) e 92" (16:9). Cor das bordas: Preta. Cor da área
de projeção: Branca. Cor do produto: Preta. Tecido:
Matte White (verso preto). Medidas mínimas da área
de projeção: 203 x 152 cm.
PROJETOR DATASHOW
Especificação técnica: Resolução nativa WXGA ou
superior. Projetor: Sistema de projeção: Tecnologia
3LCD de 3 chips Modo de projeção: Frontal/
Traseiro/Teto. Brilho em cores - Saída de luz
colorida. Brilho em branco - Saída de luz branca.
Razão de aspecto: 4:3 Resolução nativa: SVGA
Tipo de lâmpada: mínimo 210 W UHE
Duração mínima da lâmpada: 10.000 horas (ECO) /
6.000 horas (Normal). Lente de projeção: Tipo: Foco
(Manual). Tamanho da tela: 30 a 350 (0.88 m 10.44
m) Conectividade padrão: Entrada de computador: x
1 D-sub15 HDMI: x 1Vídeo RCA: x 1USB tipo A: x 1
(Memória USB imagens / módulo wireless,
atualização de Firmware) USB tipo B: x 1 (USB
display, mouse, atualização de Firmware) Entrada
de áudio RCA: x 1 RCA (Branco x 1, Vermelho x 1).
Detalhes do Projetor: Alto-falante: mínimo 2 W Mono.
Energia: Tensão do suprimento de energia: 100 240V Segurança: Trava Kensington Trava de
segurança
HOLOFOTES COM SUPORTEEspecificação técnica: Refletor Portátil Led.
equipamento compacto e portátil de alta potência,
com IP54 resistente à pingos d'água e poeira. Bivolt
e recarregável, possui base para fixação e rotação
mínima de 180º e com ótima autonomia. Ideal para o
uso
profissional
no trabalho,
manutenções,
reformas, veículos, obras, emergências, etc.
Potência: Luz frontal Led Smd - mínimo 10W
Luminosidade mínima: 30 LEDs. Alimentação:
Bateria de no mínimo 7,4V – mAh (Recarregável)
Carregador de Tomada: 100V~240V - 50/60Hz
(bivolt) Carregador Veicular: 12V Iluminação: 2
intensidades Luz alta - 100%. Luz Média - 50%
Autonomia: até 5h (50%) / até 3h (100%) Dimensões
mínimas do Refletor: 190x46x230mm. Dimensões
mínimas da Base: 216x184x40mm
Peso máximo: 1,095Kg (aprox.). Acessórios
Inclusos: 02 Carregador de Tomada; 02 Carregador
Veicular; 02 Base para fixação. 01 Tripé.
BALANÇO
INFANTIL
SENSORIAL
CASULO/NINHO
Especificação técnica: Balanço de tecido Oxford
sintético; Almofada Interna; Corda de 2,00 metros
aproximadamente; feito em tecido sintético Oxford
de altíssima resistência e costuras reforçadas,
lavável, secagem rápida e não desbotar com
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facilidade. Indicado para crianças com peso
máximo 45 kg.

09

10

11

12

13

14

TEMPORIZADOR MÁGICO PARA AUTISTAS
Especificações técnicas: Tipo de relógio de mesa:
Ampulheta. Material: Acrílico. Medidas mínimas:
Largura x Comprimento: 5 cm x 14 cm
MINI TOBOGÃ INFLÁVEL
Especificação técnica: Tobogã Inflável fabricado
em KP1000 e Soldas Super reforçadas.
Multicolorido; suporta até 250Kg; Dimensões
aproximadas: Comprimento 5.00m x Largura 3.00m
x Altura 4.20m.; Queda de no mínimo 3.20m; Peso
máximo do Produto: 90Kg.;
CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VERBAL AMARELA
Especificação técnica: contém no mínimo 186
imagens para a aprendizagem dos repertórios
verbais de identificação, nomeação e repertórios
visuais de emparelhamento de figuras por categoria,
características e funções. Este conjunto de cartas
inclui imagens fotográficas de animais, frutas,
transportes, roupas, comidas, bebidas, itens
encontrados no banheiro e na cozinha. As cartas
estão organizadas por categoria e, no verso de cada
carta, há a descrição da imagem, sua categoria,
características e funções. Dimensões mínimas de
cada carta: 12,5 X 8,0 cm. Acabamento: Cantos
retos.
CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VISUAL –
VERDE
Especificação técnica: contém no mínimo 62
imagens para a aprendizagem dos repertórios
verbais de identificação e nomeação de partes do
corpo, cores e formas. Este conjunto de cartas inclui
imagens fotográficas de partes do corpo, cores e
formas. As cartas estão organizadas por programa
e, no verso de cada carta há a descrição da imagem
e o nome do repertório a ser aprendido. Dimensões
mínimas de cada carta: 12,5 X 8,0cm.
CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VISUAL –
ROXA
Especificação técnica: contém no mínimo 59
imagens para a aprendizagem dos repertórios
verbais de identificação e nomeação de profissões,
lugares, cômodos da casa e expressões faciais e o
que há de errado na figura. Este conjunto de cartas
inclui
imagens
fotográficas
de
pessoas
representando profissões e expressões faciais,
lugares, cômodos da casa e figuras com coisas que
estão erradas, como por exemplo, um jacaré
atravessando a rua, urso polar na praia, entre outras.
As cartas estão organizadas por programa e, no
verso de cada carta há a descrição da imagem e o
nome do repertório a ser aprendido. Estas cartas
foram desenvolvidas para ajudar a criança a olhar
para os detalhes, construir uma linguagem descritiva
e desenvolver habilidades de discriminação visual.
Dimensões mínimas de cada carta: 12,5 X 8,0cm.
CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VISUAL –
ROSA
Especificação técnica: contém no mínimo 69
imagens para a aprendizagem dos repertórios
verbais de nomeação e identificação de ações. Este
conjunto de cartas inclui imagens fotográficas de
pessoas representando diversas ações, abraçando,
bebendo, cantando, dançando, entre outras
ações. No verso de cada carta há a descrição da
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8,0cm. Acabamento: Cantos arredondados.
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CARTAS VISUAIS COM REPERTÓRIO VISUAL –
AZUL
Especificação técnica: contém no mínimo 182
imagens para a aprendizagem dos repertórios
visuais de emparelhamento de figuras idênticas,
emparelhamento
de
figuras
semelhantes,
emparelhamento de figuras por associação, ordem
de conclusão e sequência lógica de eventos. Este
conjunto de cartas inclui imagens fotográficas de
animais, alimentos, transportes e objetos diários,
além de ilustrações. As cartas estão organizadas por
programas e, no verso de cada carta, há a descrição
da imagem e o nome do repertório a ser aprendido.
Dimensões mínimas de cada carta: 12,5 X 8,0cm.
Acabamento: Cantos arredondados.
PAINEL SENSORIAL – PLACA DE ATIVIDADES
INFANTIL
Especificação técnica: Conteúdo:1 Placa de
madeira com aproximadamente 24x30x2cm, 1
Interruptor, 1 Tomada com plug ,1 Mini varal com
no mínimo 4 pregadores, 1 Spinner com led (as
cores podem variar dependendo da
disponibilidade), 1 alça com no mínimo 4 argolas, 1
rodízio (rodinha), 1 argola com fitas coloridas (pipa
de mão Waldorf), 1 ábaco colorido (vermelho ou
amarelo).
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE
TINTA
Especificação técnica: Velocidade de Impressão:
Foto colorida sem borda 10x15 cm: aprox. 45
segundos. Documento pb (Carta/Simplex): aprox.
10,8 ipm (esat) ou aprox. 32,0 ppm. Documento
Colorido (Carta/Simplex): aprox. 6,8 ipm (esat) ou
aprox. 16,0 ppm. Número de bicos ejetores:
Colorido: 1.152 bicos / Preto pigmento: 640 bicos /
Total: 1.792 bicos. Resolução de impressão: Até
4800 x 1200 dpi. Ciclo de trabalho e volume de
impressão: 3.000 Páginas/ mês. Tamanhos de
papel: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício, 4 x 6, 5 x 7, 7 x
10, 8 x 10, Envelopes (dl, COM10), Quadrado (89
mm x 89 mm), Quadrado (127 mm x 127 mm),
Cartão (91 mm x 55 mm), Banner (até 1,200 mm x
216 mm), Personalizado (largura 55 mm - 216 mm,
largo 89 mm - 1200 mm). Recursos de cópia: Cópia
padrão. Número de cópias: Até 99 cópias
Recursos de digitalização: Modo de digitalização
automática, Digitalização para a rede, Digitalização
sem fio. tipos de scanner: Mesa. Método de
digitalização: Sensor de imagem por contato (cis).
Resolução de digitalização:600 x 1200 dpi (ótico).
Profundidade máxima de bits de digitalização
colorida: Escala de cinza: 16-bit/8-bit. Colorido: 16bit/8-bit por cor. tamanho máximo do documento:
A4/Carta (216 x 297 mm). Garrafas de tintas e
capacidade: GI-11 Tinta pigmentada preta: 135 ml.
GI-11 Tintas à base de corantes: 70 ml. Interface
padrão:USB de alta velocidade lan sem fio (ieee
802.11b/g/n) Câmera Direct wlan Conexão direta
sem fio.
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QUADRO DE ESPELHO 180 CM
Especificação técnica: Acabamento: Pintura UV;
Altura mínima: 180 cm; Escala de Brilho: Brilhante;
Largura mínima: 53 cm; Material Principal: MDP;
Peso máximo: 19 kg; Profundidade mínima: 3 cm;
Sistema de Montagem: Parafusos e buchas
COLCHONETE MASSAGEADOR 10 MOTORES
Especificação técnica: Dimensão mínima do
colchonete: 168x54x4,0cm; com no mínimo 72
campos magnéticos e infravermelho longo. Peso
máximo: 1,600Kgs.,127-220V, (bi volt) - frequência
60 HZ. Consumo máximo de energia: 12W.
COBERTOR PONDERADO
Especificação técnica: Tecido 100% algodão;
Enchimento: Polipropileno, Fibra Siliconada
(antialérgico e atóxico). Medidas mínimas 1,5x1,4
m.
QUADRO DE FELTRO
Especificação técnica: Quadro Feltro com medidas
mínimas de 120X90 cm, Moldura Alumínio. Tela:
Confeccionada com dupla camada de papelão
rígido, coberto com feltro verde, para fixação de
recados,
fotos e documentos.
CASINHA PARA PARQUE INFANTIL DE
MADEIRA
Especificação técnica: Fabricada em madeira de
cedrinho
(inclusive
porta,
janelas
e
assoalho); Cobertura em telhas fibrocimento (não
contém amianto); Tinta esmalte a base d´água,
atóxica; A casinha acompanha: Cercado na varanda
e floreira nas janelas frontais; Estilo pré-montada
com paredes parafusadas; Porta e janelas com
tramelas internas, abrem e fecham normalmente;
Manual ilustrativo para montagem; Recomendada
para crianças a partir de 02 anos, Peso Total máximo
do Produto: 90kg Dimensões aproximadas do
Produto: (A x L x C) 1.83 x 1.76 x 1.79 m.
BALANÇO INFANTIL EM FERRO COM 2
LUGARES
Especificação técnica: Balanço em aço galvanizado
com duas cadeirinhas. Confeccionado em tubo de
aço galvanizado; resistente ação do tempo (sol e
chuva), cano de no mínimo 2,5" e pintura epóxi
(eletrostática) que possui uma durabilidade maior
que tinta comum; Assento em aço galvanizado e
madeira de eucalipto com pintura sintética
automotiva colorida. FIXAÇÃO: Fácil instalação,
podendo ser chumbado ou parafusado. Idade
máxima recomendada: 10 anos. Peso máximo
recomendado: 60kg em cada assento Medidas
aproximadas: Altura: 2,00 m; Largura / Profundidade:
1,5 m; Comprimento: 2,00m.
GANGORRA DE FERRO
Especificação técnica: Estrutura: Tubo em aço
industrial, pintura epóxi cores variadas; Medidas
aproximadas: Alt 0,40 X Comp. 1,50 X Larg 1,50;
Peso da Cubagem: 26,00 kg.; 1ª Cubagem: C: 1,60
x L: 0,70 x C: 0,70 e mais; 2ª Cubagem: C: 2,00 x L:
0,45 x A: 0,30.
GIRA GIRA 8 LUGARES INFANTIL
Especificação técnica: 1,5m diâmetro, 8 lugares;
Assento em Madeira possui estrutura em ferro,
pintura com tinta automotiva. Indicado para crianças
a partir dos 3 anos de idade.; Altura: 0,80 metros.;
Peso máximo suportado: 200kg.
CADEIRAS DE ESCRITÓRIO
Especificação técnica: Base: Cromada; Cor: Preta;
Regulável: sim; Encosto Fixo: Sim; Encosto Material:
Tela mesh; Revestimento: Polipropileno; Estrutura:
Tubos de Aço e Polipropileno; Peso mínimo
suportado pelo produto: 120kg; Assento Material:
Tecido telado – Acolchoado; Acabamento: Espuma

Un

02

Un

02

Un

03

Un

02

Un

01

Un

02

Un

02

Un

02

Un

10

38

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000
Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 19.305.362/0001-19

27

28

29

30

31

32

33

Injetada
de
Alta
Densidade;
Dimensões
aproximadas da Cadeira: Altura 80 cm; altura 87 cm;
Largura 57 cm e Comprimento: 48 cm; medidas
aproximadas do Assento: Largura: 48 cm, Altura do
assento ao chão: 36-46 cm; Espessura mínima: 6
cm; Peso máximo: 8 kg
BATEDEIRA PLANETÁRIA
Especificação técnica: Tigela em aço inox de no
mínimo 5 litros com tampa com abertura; Potência
mínima: 750W (127V e 220V). Itens Inclusos:
Misturador para Massas Pesadas, Misturador para
Massas Médias, Batedor para Massas Leves,
Tigela em Inox com Encaixe de Segurança, Tampa
com Abertura
MULTIPROCESSADOR 1400 W
Especificação técnica: No mínimo 2 velocidades +
Pulsar; Lâminas em aço inox; Copo do liquidificador
com capacidade para no mínimo 3,2 litros. Jarra do
processador/ batedeira / espremedor com
capacidade para no mínimo 2 litros. Pés
antiderrapantes. Trava de segurança. Funções
mínimas: processar, ralar, cortar, misturar, fatiar,
espremer, picar, liquidificar.
ENCADERNADORA MANUAL
Especificação técnica: para encadernações com
espiral. que permite perfurações de no mínimo 15
folhas por vez. Contém ajustes de margem e
profundidade. além de gaveta para depósito de
resíduos. Extensão mínima de perfuração: 330 mm;
Tamanho mínimo da mesa: 350 x 320 mm; Peso
máximo do produto: 10 Kg.
MESA ESCRITÓRIO
Especificação técnica: Mesa Escritório com no
mínimo 1,20x0,60m - S/ Gavetas - CINZA -Tampo
confeccionado em MDP de no mínimo 15mm cor
CINZA. Borda POST de no mínimo 16mm cinza em
todo o Tampo. Pés Metálicos na cor Cinza Metalon
com aproximadamente 50x30 e 30x20 Pintura
Eletrostática. Fixação da estrutura ao tampo através
do Parafusos Soberbo direto na Madeira do Tampo.
Pés Fixos c/ Botinha Plástica Polipropileno.
Ferragem, puxadores, corrediças e Ponteiras
inclusas no produto.
CADEIRA ESCRITÓRIO SALA DE INFORMÁTICA
Especificação técnica: Cadeira espaldar com
costura, em madeira compensada de no mínimo
12mm e espuma injetada com aproximadamente
45mm de altura; Base giratória e regulagem de altura
a gás; Braços em T ajustáveis; Aranha em nylon.
Capacidade de peso: até 140kg.
SMART TV 50’
Especificação Técnica: Resolução 4K - 3840 x 2160
(4x o Full HD). Sistema Android TV; Assistente de
voz; Entrada HDMI; Entrada LAN; Entrada USB;
Conexão bluetooth; Wifi integrado; Saída digital
ótica; Tempo de resposta de no mínimo 8 ms.
Potência mínima de áudio total (RMS)20 W; Entrada
áudio e vídeo; Conexão p/ fone de ouvido; Consumo
de energia máxima de 135 W; Sistema de TVISDBTB; Classificação de consumo (Selo ENCE) A;
Tensão/Voltagem bivolt. Período mínimo de garantia
12 meses.
NOTEBOOK Especificação técnica: Processador de no mínimo 02
núcleos e 04 threads; com frequência de clock real,
igual ou superior a 2,5 ghz; memória cache de 04 mb
ou superior, memória ram ddr4 – 2400 mhz ou
superior; de 08 gb ou superior, com 1 hd dds de no
mínimo 256 gb; tela de no mínimo 15 polegadas;
placa de rede wireless padrão 802.11 b/g/n; sistema
operacional Windows 10; garantia mínima de 12
meses junto ao fabricante.

Un

01

Um

01

Un

01

Un

19

Un

32

Un

01

Un

04

39

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000
Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 19.305.362/0001-19

34

35

36

37

38

39

CPU TERMINAL
Especificação técnica:
Processador - com clock real de no mínimo
3,70GHz com
opção de turbo automático que atinja no mínimo 4,0
GHz; no mínimo 4 núcleos e 8 threads; TDP
máximo 65w; litografia até 14nm; recursos de vídeo
integrado ao processador; suportar
especificações de memórias DDR4-2400/2666,
deverá possuir memória cache de no mínimo 6 MB
(seis megabytes).
Chipset – Referência: Intel H510M, compatível ou
superior, e que seja compatível com o processador,
e outras
Especificações citadas a seguir.
Placa Mãe - Deverá possuir chipset do mesmo
fabricante
do processador, suporte para memórias DDR4 com
total de
32 GB ou mais; conexões de vídeo D-Sub (VGA) e
HDMI; no mínimo 2 portas USB 3.1, 4 Portas USB
2.0/3.0, 1 porta RJ-45, rede 100/1000, 2x
conectores P2 3,5mm para som estéreo (sendo 1
traseiro e outro frontal no gabinete), 2x P2 3,5mm
conectores para microfone (sendo 1 traseiro e outro
frontal no gabinete); 1 slot PCI Express x16 e 1 slot
armazenamento M.2
Memória RAM (Random Access Memory) – Deverá
possuir memória mínima de 8GB instalada, padrão
DDR4, compatível com o processador.
Unidade de armazenamento – Deverá possuir no
mínimo 01 (uma) unidade disco sólido (SSD) com
capacidade mínima de 240GB e interface sata m.2
de 6GB/s,
Gabinete - Gabinete deverá ser na cor preta; com
no mínimo 2x conectores P2 3,5mm (sendo um
para som estéreo e outro para o microfone) e no
mínimo 2 portas frontais USB 2.0 ou superior.
Alimentação - Deverá possuir fonte de alimentação
capaz de fornecer no mínimo 400W reais de
potência de saída.
MONITOR TERMINAL
Especificação técnica - tamanho mínimo de tela
18,5" com no mínimo 1 entrada VGA e 1 entrada
HDMI; Taxa de proporção: 16:9 (Widescreen)
Revestimento de tela: Antirreflexo. Resolução: no
mínimo HD 1600 x 900 a 60Hz Relação de
contraste 100 milhões: 1 (ACM) Pedestal incluso
Conexões mínimas: 1 HDMI e 1 VGA Voltagem:
100 – 240.
CÂMERA WEBCAM
Especificação técnica: Deverá possuir no mínimo
1080p de resolução, microfone embutido, conector
USB. Plug-and-play e fixação para monitor.
KIT TECLADO E MOUSE
Especificação técnica: - teclado padrão ABNT II,
com fio, conexão usb plug and play; mouse do
mesmo fabricante do teclado, tipo óptico, conexão
USB Plug-and-play, deverá possuir 02 (dois) botões
para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”,
com no mínimo três anos de garantia limitada ao
hardware junto ao fabricante.
ESTABILIZADOR PC TERMINAL
Especificação técnica: Estabilizador de energia,
com tensão de entrada bi volt e tensão de saída de
115 volts, possuir potência nominal de no mínimo
500 VA.
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
Especificações:
- Tecnologia de impressão: Laser
- Duplex: Sim
- Velocidade Máxima: Até 40 ppm
- Resolução (máxima): Até 1200 x 1200 dpi
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- Memória Padrão: no mínimo 512MB
- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 Páginas
- Ciclo Mensal Recomendado: aproximadamente
3.500 páginas
- Compatibilidade com dispositivos móveis;
Manuseio de Papel:
- Capacidade da Bandeja de Papel: no mínimo 250
Folhas
- Capacidade de Saída do Papel: no mínimo 150
folhas
- Tamanhos do Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215
x 279 mm, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x
356 mm
Cópia:
- Velocidade da Cópia em Preto: aproximadamente
40 cpm
- Ampliação / Redução: aproximadamente de 25% 400%
- Agrupamento de Cópias (2 em 1)
- Cópia de Identidade
- Cópia Duplex (Frente e Verso)
- Resolução de Cópia (máxima): 1200 x 600 dpi
- Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício
Digitalização:
- ADF
- Resolução Óptica do Scanner: Até 1200 x 1200
dpi
- Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi
Sistemas Operacionais mínimos Compatíveis:
- Windows
- Mac
- Linux

O VALOR GLOBAL DA NOSSA
(_________________________).

PROPOSTA

É

DE

R$

________

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
3.1. Declaramos que manteremos válida a nossa proposta por ____ (_____)
dias, contados da data de sua apresentação.
4. PRAZO PARA FORNECIMENTO
4.1. Declaramos que o material será fornecido no prazo e nas condições
estabelecidas no edital e Termo de Referência.
5. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
5.1. Nome do responsável pela assinatura do contrato/Ata;
5.2. CPF;
5.3. RG;
6. DADOS BANCÁRIOS
6.1. Banco;
6.2. Agência;
6.3. Conta;
6.4. Deverão ser adicionadas informações complementares referentes a este
item, caso necessário.
7. DECLARAÇÕES
Declaramos que:
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a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a
perfeita execução do contrato/Ata, bem como todos os custos relativos a mão de
obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e
seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessárias à totalidade do fornecimento;
b) Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da
fiscalização do município de Rancho Queimado.

_______________, ____ de ___________ de 2021.

______________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
Nome do Representante Legal
OBSERVAÇÕES:
- Deverão ser observados todos os termos do edital, especialmente as contidas
nos itens 6 “Do preenchimento da proposta”, 8 “Da aceitabilidade da proposta
vencedora” e 10 “Do encaminhamento da proposta vencedora” do edital;
- A proposta inicial não poderá identificar a licitante, sob pena de
desclassificação, conforme determina o item 7.2.1 do edital.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº XX/2021
TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS Nº _____/____, REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/____ - PREGÃO
PRESENCIAL Nº ____/____, QUE CELEBRAM ENTRE SI
A PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO (órgão) - SC E
A EMPRESA __________.
A PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO (órgão), pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o número 82.892.357/0001-96, sediada na
Praça Leonardo Sell, 40, Centro (endereço), neste ato representado pela Sr(a).
Cleci Aparecida Veronezi, Prefeita Municipal, doravante designada
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ________________________,
inscrita no CNPJ/MF sob n.º __________________, com sede na
____________________ (logradouro), nº _____, ________________ (bairro),
_______________ (município/UF), CEP: ______________, neste ato
representada pelo(a) Sr(a). _________________________________ (nome e
cargo), inscrito(a) no CPF sob o nº _____________ doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista às disposições da Lei nº 8.666/93, Lei nº
10.520/2002, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, em decorrência
do preço homologado no Pregão nº ________/_____, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é ......................... para atender o
(a) .................., conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de
Referência anexo ao Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora.
1.3. A garantia dos objetos será de no mínimo 24 meses após o recebimento dos
mesmos.
1.4. Descrição dos itens:
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de até 12 (Doze) meses,
prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE FORNECIMENTO
3.1. O fornecimento do objeto do presente termo de contrato será efetuado a
partir da requisição e autorização de fornecimento pelo setor competente,
conforme especificado no Termo de Referência (anexo I do Edital).
4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ __________
(_________________).
4.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
4.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data
da apresentação da nota fiscal/fatura ao setor contábil, à vista do respectivo
Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou Recibo pelo fiscal do contrato.
4.2.1. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e seu vencimento ocorrerá em 05 (cinco) dias após a data de sua
apresentação válida.
4.3. Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor, enquanto pendente
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento de preços ou correção monetária.
5. CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE
5.1. O preço pelo qual será contratado o objeto da presente Licitação não sofrerá
reajustes.
6. CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO
6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no
Termo de Referência, anexo ao Edital.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício 2021,
conforme abaixo:
Entidade: 2 – Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
Órgão: 07 Secretária Municipal de Educação
Unidade: 04 Ensino Infantil – Creches
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Proj./Ativ. 1.016 Construção, ampliação e reforma de Centro de Educação Infantil
442 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
243 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
244 4.4.90.00.00.00.00.00 0.1.62 (0062) Aplicações Diretas
8. CLÁUSULA OITAVA – DIREITOS E ESPONSABILIDADE DAS PARTES
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
9. CLÁUSULA NONA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
9.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
9.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.5. Cometer fraude fiscal;
9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração
pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
9.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;
9.2.2. Multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.
9.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato
no caso de inexecução total do objeto;
9.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida;
9.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração
Pública pelo prazo de até dois anos;
9.2.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados.
9.3. As sanções previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.5 e 10.2.6 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
9.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:
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9.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei Federal nº 9.784, de 1999.
9.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do
Município e cobrados judicialmente.
9.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação
enviada pela autoridade competente.
9.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados
pela conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
9.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
10. CLÁUSULA DÉCIMA– RESCISÃO
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
10.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, e com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.
10.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à contratada sempre que possível o direito à prévia e ampla
defesa.
10.3. A CONTRATADA, reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
11.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas
de licitações e contratos e, subsidiariamente segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios
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gerais dos contratos.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada na forma estabelecida
no Termo de Referência pela Secretaria Municipal de Educação, Sra. Edineia
Regina Broering Bruggemann.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Amaro da Imperatriz para dirimir
os litígios que decorrem da execução deste Termo de Contrato que não possam
ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/1993.
13.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da
Lei nº 8.666/1993.
Rancho Queimado, _____ de xxxxxxxx de 2021.
CLECI APARECIDA VERONEZI (nome do representante legal da contratante)
CONTRATADA (nome do representante legal da contratada)
Testemunhas:
1. Nome:

2. Nome:

CPF:

CPF:

Assinatura:

Assinatura:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO IV
TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA
NACIONAL DE COMPRAS DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 83/2021
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 08/2021
SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA
BOLSANACIONAL DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE
OPERAÇÕES

*o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa
1.Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa
Nacional de Compras “BNC”, do qual declara ter pleno conhecimento, em
conformidade com as disposições que seguem.
2.São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação
exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais
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e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de
Compras “BNC”, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
e se responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e
3.O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de
negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto
no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa
Nacional de Compras.
4.O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos
e condições definidos no Anexo III do regulamento.
5.A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante,
podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante
comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante
o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.
Local e data: ____________________/_______ de _____________ 20_____.

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em
cartório por verdadeiro)

FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA
PARA FORNECEDORES: A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito
do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002. Que diz “para se ressarcir dos
custos de utilização de recursos da tecnologia da informação” e para o
fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza
hospedagem de dados e serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de
computação em nuvem, bem como o armazenamento de arquivos e dados.
Promovendo atualizações constantes por meio de desenvolvimento de novos
recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de editais e
dados, suporte web personalizado ao usuário fornecedor, com orientações nas
dúvidas sobre o sistema e sobre o edital.
Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada
participante.
O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora
marcada.
Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a
seguintes planos de pagamento:
PLANO DE ADESÃO A
PLANO DE ADESÃO B

R$ 98,10 (única participação).
R$ 135,00 (participação de
quiserem no mês).

quantos

editais
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PLANO DE ADESÃO C

R$ 197,80 (participação
quiserem no Trimestre).

de

quantos

editais

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim
como apresentar uma nova tabela de cobrança.
Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.
Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua
contratação.
Plano de Adesão C, o respectivo contrato é trimestral a contar da data da sua
contratação.
O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao
mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/
SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da Bolsa Nacional de
compra e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave
Eletrônica.
Para o plano de adesão C ao termino do contrato o fornecedor poderá optar
pela renovação e/ou outro plano.
A cobrança do plano de adesão, será emitida no momento do cadastro através
de “boleto bancário”.
A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do
envio do comprovante para o e-mail financeiro@bnc.org.br. A liberação irá
ocorrer em até 24 horas.
Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar
anexada ao sistema, com reconhecimento de firma e procurações (se for o caso).
E o envio dos originais no prazo de 10dias a contar da data da assinatura.
Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis)
meses será aceita.
Local e data: _____________________/_______ de _____________ 20_____.
______________________________________________________________
Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em
cartório por verdadeiro)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO V
SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO (ELETRÔNICO)
DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE
OPERAÇÕES
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)

*e-mail (

) no qual gostaria de receber informativo de editais.

Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais o
e-mail obrigatoriamente, deverá ser do representante legal da empresa.
1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualificado manifesta sua
adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa
Nacional de Compras “BNC”, do qual declara ter pleno conhecimento, em
conformidade com as disposições que seguem. São responsabilidades do
Licitante:
a) Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais
de negócios dos quais venha a participar;
b) Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação
exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
c) Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais
e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de
Compras “BNC”, dos quais declara ter pleno conhecimento;
d) Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações,
e se responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema;
2. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação
implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do
Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras.
3. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de
cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e
condições definidos no Anexo IV do regulamento.
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4. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante,
podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante
comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante
o prazo de vigência ou de correntes de negócios em andamento.
_______________, ____ de _________ de 2021.
______________________________________________
Identificação e assinatura do responsável
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO VI
TIMBRE DA EMPRESA
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES

A empresa ................................., inscrita 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 e alterações
posteriores, 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

(NOME DA EMPRESA)
Nome do Representante legal
Nº CPF ou RG
Cargo/Função

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO VII
TIMBRE DA EMPRESA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO

...................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ sob
o n° (MATRIZ) ..........................................., por intermédio de seu representante
legal
o(a)
Sr(a).......................................................................................................................
............
portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº................................................. e do
CPF nº...................................DECLARA, sob as penas da lei, que é idônea para
licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e
Distrital, e que não sofre a penalidade de suspensão que a impeça de licitar e de
contratar com a Administração Pública em geral, assim como assume o
compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua
habilitação.
Em ............de...............de 20....
...........................................................................................
(assinatura do representante legal)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO VIII
TIMBRE DA EMPRESA

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS

(nome da empresa)________________________________, inscrita no
CNPJ sob o nº_____________________________, por intermédio de seu
representante
legal
o
(a)
Sr
(a)
________________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº ________________________e do CPF nº
___________________, DECLARA que aceita as condições estabelecidas no
presente Edital para todas as fases da Licitação, bem como da inexistência de
fato interveniente impeditivo da habilitação e de que a instalação de canteiro,
máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, estarão disponíveis
para a execução da obra objeto do presente certame;

________________________, ____ de ____ de ____

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO IX
TIMBRE DA EMPRESA
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO
(Nome da empresa) ________________________________, inscrita no CNPJ
sob o nº_____________________________, por intermédio de seu
representante
legal
o
(a)
Sr
(a)
________________________________________________, portador (a) da
Carteira de Identidade nº________________________ e do CPF nº
___________________, DECLARA que observa o artigo 76 da Lei Orgânica do
Município de Rancho Queimado – SC e que:
Art. 76 O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os Secretários Municipais,
bem como, as pessoas a qualquer um deles ligadas por matrimônio, parentesco
afim ou consanguíneo até o segundo grau, igualmente por adoção, não poderão
contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses depois de
findas as respectivas funções.
Parágrafo único. Ficam excluídos da proibição de contratar com o município os
parentes de servidores municipais, desde que estes não possuam poder de
influência sobre a condução da licitação, que por participar diretamente do
procedimento como membro da comissão, quer em razão de sua posição
hierárquica sobre aqueles que participam do procedimento de contratação.
E que observa também o disposto no artigo 9 da Lei 8.888/93, conforme segue:
Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da
execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
§ 1º É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere
o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento,
exclusivamente a serviço da Administração interessada.
§ 2º O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou
serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do
contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração.
§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o
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licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de
licitação.

________________________, ____ de ____ de ____.
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO X
TIMBRE DA EMPRESA
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante
denominada Licitante declara, para fins do disposto no Edital de Pregão
Eletrônico n° .........., sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n°........ foi
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico n° ........, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão
Eletrônico ............. não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico............., por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico............... quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico......... não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Eletrônico........... antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Eletrônico............ não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Facto antes da
abertura oficial das propostas; e
(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
, em
de
de
2021

(Representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com
identificação completa)

58

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, nº 40 – Centro – Rancho Queimado – CEP 88470-000
Fones: (48) 3275-3100 – CNPJ 19.305.362/0001-19

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO XI
TIMBRE DA EMPRESA
DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO N° .................
.................................................................................. (Nome da Empresa)
sediada
na..................................................................................
(Endereço
completo) inscrita no CNPJ/MF sob o número...................................... por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a)
Sr.(a)
...................................................................................portador(a) da Carteira de
Identidade
nº
.............................................
e
do
CPF
nº
............................................................, DECLARA a exequibilidade da proposta
para dispor os produtos nas condições exigidas no respectivo documento de
referência.
...................... (Cidade), .......de...................................de 20.......
_______________________________________________________
(Assinatura do representante legal da empresa)
(Nome legível, RG e CPF do signatário)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO XII
TIMBRE DA EMPRESA

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

Empresa:
Telefone:
E-mail:
Indicamos o (a) Sr.(a) ________________________________________,
portador da cédula de identidade nº __________________________, Órgão
expedidor _________, CPF n.º ___________________________________
como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar ou
assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances, prestar
todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de
prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento
do presente Credenciamento.

_____________________________, _____ de _____________________ de
20__.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)
(Assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.
* anexar cópia do RG e CPF do Credenciado e do Contrato Social.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO XIII
TIMBRE DA EMPRESA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº _______________________, sediada
(endereço completo).
Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação
de licitação na modalidade de Pregão, que estou(amos) sob o regime de
_______________________ ME ou EPP, para efeito do disposto na LC
123/2006.
Local e data
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 83/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
ANEXO XIV
TIMBRE DA EMPRESA
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À__________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
nº________________________,
localizada
a
Rua__________________________________________,
nº______,
Bairro_______________________,
__________________________,
UF____________, DECLARA para os devidos fins, e, sob as penas da lei,
cumprir plenamente os requisitos de habilitação para participação do Pregão
(Eletrônico) nº 01/2021, conforme estabelecido no Art 4º, Inciso VII da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
_____________, ____ de ________ de 20____.
__________________________________________
Representante legal / CPF]
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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