
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES 

 

 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 

De 22 de Novembro de 2022 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2022 
PROCESSO LICITATORIO Nº. 116/2022 

DO PREÂMBULO: 

O Município de Campo Belo Do Sul, Estado de Santa Catarina, situada na Rua Major Teodósio 
furtado, 30, representada para todos os fins de direito pela sua Prefeita Municipal, o srta. Claudiane 
Varela Pucci torna público, para conhecimento dos interessados que, observadas as disposições 
da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com adjudicação por MENOR PREÇO/LANCE POR ITEM 
com as condições e especificações constantes no presente edital. 
 

I – DO LOCAL, DA DATA, DO HORÁRIO DA ABERTURA DO PROCESSO: 

1.1.Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 – Habilitação, bem como os documentos 
necessários para o Credenciamento, deverá ser entregue até a data e horário abaixo determinado, 
a saber: 
 

a) Data: 06 de Dezembro de 2022 
b) Local: Prefeitura de Campo Belo Do sul (SC). 

Setor de Licitações, localizado no 2º. piso da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Major Teodósio Furtado nº. 30, Centro, Campo Belo do 
Sul/SC. 

c)   Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 09:15hs 
d)   Abertura do processo: às 09:30h 

II – DO OBJETO: 

2.1. Este edital tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM, LUZ 
E PROJEÇÃO PARA O CENTRO DE EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO DO 
MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, e demais especificações constantes no Anexo I deste 
edital. 

 

III - DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES: 

No dia, hora e local designado neste Edital, item 1.1 letras a, b, c e d, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública, sendo recebidos os envelopes contendo as propostas 
comerciais e os documentos exigidos para a habilitação e credenciamento, em envelopes distintos, 
fechados, contendo na parte externa, a seguinte identificação:  
 

A) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, EMAIL, TELEFONE. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2022 
PROCESSO Nº. 116/2022- FMS 
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL - SC 
ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL  

 
B) NOME DA EMPRESA, CNPJ E ENDEREÇO, EMAIL, TELEFONE. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2022 
PROCESSO Nº. 116/2022- FMS 
MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO SUL- SC 
ENVELOPE Nº. 02 - HABILITAÇÃO 
 
3.1 - Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas.  

3.1.1- Os envelopes deverão estar lacrados com cola evitando assim sua violação. 
3.1.2- Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas e documentação fora do prazo estabelecido 
neste Edital. 
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3.2- O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos 
acontecerão até dia 06 de Dezembro de 2022 às 09:15min devendo os mesmos serem 
protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.1 . 
 

IV - DO CREDENCIAMENTO: 

4. – Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura, o mesmo 
deverá apresentar (FORA DOS ENVELOPES): 
4.1. Procuração (Pública ou Particular) ou credenciamento modelo em anexo, ambos com firma 
reconhecida; 
4.1.2Documento de identificação de preferência com foto, o qual deve constar o número da Carteira 
de Identidade e CPF; 
4.1.3-Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa 
individual), com todas as alterações neles efetuadas, devidamente registrado, que poderá ser 
substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último registro 
no órgão próprio.  
4.1.4-CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos 
de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove 
o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem como para 
comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução 
Normativa DNRC nº 103/07; 
4.1.4.1.-Os documentos descritos nos itens 4.1,4. 1.2,4. 1.3,4. 1.4, supra poderão ser apresentados 
em fotocópia, desde que a mesma esteja devidamente autenticada em Cartório, ou por servidor 
da Administração Pública no Setor de licitações Campo Belo do Sul ou através de 
autenticação digital, desde que os mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de 
disponibilidade para verificação de sua validade. 
4.2. No caso da necessidade de autenticação por servidor da Administração Pública 
Municipal, a empresa licitante deverá obrigatoriamente solicitar ao Setor de licitações em até 
30 minutos antes do horário estabelecido para o credenciamento e entrega dos envelopes, 
determinado no item 1.2- C deste edital. 
4.3 - A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de se manifestar no decorrer do certame. 
4.4- Não será permitido o uso do telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação no 
momento da licitação, haja vista que no subitem 5.1.1 do edital exige-se do representante da 
empresa poderes para a prática de todos os atos relativos ao certame. 

 

V– DOS RECURSOS FINANCEIROS 

5.1. Os recursos para atender as despesas do objeto do presente edital provirão da dotação 

orçamentária do exercício corrente, a crédito do beneficiário por se tratar de um recurso de 
convênio, se dará após liberação / desbloqueio de crédito da mandataria. 

VI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1– Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a 
atuarem do ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital. 
6.1.1 - Não poderão participar, direta e indiretamente, da presente licitação as empresas que: 
6.1.2 - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;  
6.1.3 Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública; 
6.1.4 Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou 

indireta Federal, Estadual ou Municipal;  
6.1.5 O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  
6.1.6 Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
6.2 O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 

proposta, independente do resultado do procedimento licitatório. 
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VII – DA HABILITAÇÃO 

7.1- Os interessados para poderem concorrer ao objeto do presente Edital deverão cadastrar-se até 
o dia da sessão de julgamento, o cadastramento se dará com os documentos abaixo que comporão 
o envelope nº. 01 - Habilitação: 
7.11      Prova de regularidade de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da União 
(Negativa ou com efeitos de Negativa), podendo ser apresentada em conjunta ou individual; 
7.1.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente; 
7.1.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente; 
7.1.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
7.1.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 
7.1.6 Alvará de Licença, Localização e Funcionamento da empresa ou Alvará Sanitário; 
7.1.7 Declaração de Idoneidade conforme modelo no ANEXO; 
7.1.8 Declaração da proponente, de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal (conforme modelo constante do Anexo, do presente edital) no ANEXO; 
7.1.9 Contrato Social, Ato constitutivo, Estatuto ou Registro Comercial (no caso de empresa 
individual), com todas as alterações neles efetuadas, devidamente registrado, que poderá ser 
substituído por documento consolidado das alterações devidamente comprovado o último registro 
no órgão próprio. (Dispensado no caso de apresentação durante a fase de Credenciamento). 
7.1.10 CERTIDÃO Simplificada emitida pela Junta Comercial ou por Cartório de Registro de Títulos 
de Pessoa Jurídica, expedida no máximo a 30 (trinta) dias da abertura dos envelopes que comprove 
o devido registro de todos os atos supramencionados (alterações contratuais), bem como para 
comprovação do porte empresarial da participante, conforme disposto no artigo 8º, da Instrução 
Normativa DNRC nº 103/07. (Dispensada no caso de apresentação durante a fase de 
Credenciamento). 
7.1.11 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), emitida via internet, 
com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ). 
7.1.12 - Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca - sede da licitante, com data de expedida no máximo a 60 (sessenta) dias da abertura 
dos envelopes da respectiva licitação, juntamente com a certidão de registros cadastrados 
no sistema eproc. (ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder 
Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos Cíveis” e 
"Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema 
eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso 
contrário cumpre-se o art. 43 inciso 3º da Lei nº8666/1993.) 
7.2 Todos os dados devem estar sem rasuras ou emendas. 
7.3 O envelope deverá estar lacrado com cola evitando assim sua violação.   
7.4 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou por fotocópia 
previamente autenticada em Cartório, ou por servidor da Administração Pública no Setor de 
licitações do Município de Campo Belo do Sul ou através de autenticação digital, desde que 
os mesmos respeitem o prazo de validade e/ou o período de disponibilidade para verificação 
de sua validade. 
7.5 Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, podendo ser verificadas pela internet. 
7.5.1 Caso a validade não conste dos respectivos documentos, estes serão considerados válidos 

por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão, 
excetuando-se, na espécie o Alvará de localização e Funcionamento, quando o mesmo tiver 
prazo de validade indeterminado.   

7.5.2 Para participação de representante da empresa proponente, no ato da abertura desta 
licitação, o mesmo deverá realizar o CREDENCIAMENTO, conforme item 5.1. 

7.6 Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, e da mesma 
forma se for filial; 
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7.7 No caso de licitante filial, serão dispensados aqueles documentos que pela própria natureza 
jurídica ou em razão de centralização de recolhimento, não puderem ser emitidos em seu nome; 
deverão os mesmos, entretanto, nesse caso, serem emitidos em nome da matriz, sob pena da 
inabilitação da licitante;  
 

 
7.8 REGULARIDADES ECONÔMICO-FINANCEIRAS (Art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93)  

 
a)Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei(ou seja com registro em Junta Comercial), ás empresas 
constituídas no exercício, inclusive das que optaram pelo Simples, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de três meses da data estabelecida para apresentação dos Documentos  
nesta licitação , acostado das demonstrações:-Demonstração do Resultado do Exercício;-
Demonstrações do Resultado abrangente do período;-Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido;-Demonstração dos Fluxos de Caixa;-Notas Explicativas. Para avaliar a 
situação financeira do proponente será considerado a Liquidez Geral (LG),Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), para o licitante que possuir índice igual ou superior a 1,00, que 
deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por seu representante 
legal, aplicando-se as seguintes fórmulas: 
 
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRA,  

          PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
       *Liquidez Geral (LG) indica quanto à empresa possui em disponibilidade, bens e direitos 
realizáveis no  
         curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo 
período. 
 
        SG =ATIVO TOTAL_____________________________________, 

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
*Solvência Geral(SG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos(totais), 
para pagamento do total  de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os 
permanentes. 
 
LC = ATIVO CIRCULANTE___, 
          PASSIVO CIRCULANTE  
*Liquidez Corrente (LC) indica quanto à empresa possui em recursos disponíveis, bens e 
direitos realizáveis em curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo. 

 

VIII – DAS RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

8.1. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que estejam 
cumprindo as sanções dos incisos III e IV do Artigo 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas 
alterações posteriores. 
8.1.1. Estejam sob o regime de falência decretada após o trânsito em julgado; 
8.1.2. Que funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras 
com subcontratação ou formas assemelhadas; 
8.1.3. Que, entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou subcontratados, haja 
alguém que seja dirigente, funcionário ou servidor público do órgão licitante; 
8.1.4. Os impedimentos caso existentes, deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena 
de responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 

IX – DAS PROPOSTAS: 

9.1. O envelope nº. 02 - Proposta Comercial deverá conter: 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES 

 

 
9.1.1 - A proposta propriamente dita, redigida em português de forma clara e detalhada, sem 
emendas, assinada em seu final pelo representante legal da proponente e rubricada nas demais 
folhas, conterá: 
9.1.1.1 - Razão social, endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual ou Municipal (se houver); 
9.1.1.2 - Número da PREGÃO PRESENCIAL e processo; 
9.1.1.3 - Descrição do objeto da licitação, obedecidas às especificações constantes do memorial 
descritivo, projetos, e planilha orçamentária com os valores ofertados (conforme anexos): 
9.1.1.4 - Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes, não 
podendo os valores unitários e totais do orçamento apresentado ultrapassar os valores pré-
definidos, deste edital; 
9.1.1.5 - Validade da proposta: 60 dias, a contar da data da abertura do envelope proposta; 
9.1.1.8- Local, data, assinatura e identificação do signatário. 

9.1.1.9- Conter Nome do banco, número de conta corrente da licitante, agencia e cidade. 
Preferencialmente conta bancária em uma das agências conveniadas com o município. A omissão 
destes dados não acarretará na desclassificação da proposta. 
 

X – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 

6. II 
10.1 Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, será 

beneficiado pelo que estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, no seu art. 43, desde que 
a mesma comprove seu porte conforme o subitem 5.1.3 

10.2 .Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, as 
mesmas, o prazo de 05 (cinco) 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. 
10.3.A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.2, 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, ou revogar a licitação.  
10.4.Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas e empresas de pequeno porte. 
10.5.Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada. 
10.6. Em caso de empate serão adotadas as providencias indicadas no artigo 45 da Lei 
Complementar nº 123/06, conferindo o prazo de dois dias úteis para apresentação da 
proposta. 
10.6.1. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 
Complementar nº. 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. 
10.6.2. O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº. 123/06 somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

XI– DO JULGAMENTO: 

11.1. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de MENOR PREÇO/LANCE 
POR ITEM do objeto desta licitação. 

11.1.1. O valor do objeto não poderá exceder ao previsto na planilha orçamentária em anexo 
neste edital.  

11.2- No dia, local e hora designados no preâmbulo, na presença dos licitantes ou de seus 
representantes legais que comparecerem ao ato, a comissão iniciará os trabalhos, examinando sua 
violação e sua descrição conforme edital, relativos á habilitação dos concorrentes, documentos para 
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o credenciamento, os quais serão rubricados pelos seus membros e representantes presentes, 
procedendo-se a seguir à sua abertura. 
11.3 – Havendo empresas inabilitadas na fase da habilitação o processo será paralisado para prazo 
recursal da decisão de habilitação para dar início à abertura da fase de julgamento das propostas, 
conforme artigo 109 da lei federal nº. 8.666/93.  
11.4 – A empresa inabilitada, por meio de renuncia expressa exarada por seu representante 
legal no momento da abertura dos envelopes, poderá declarar que não pretende recorrer da 
decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, 
renunciando ainda ao prazo respectivo. 
11.4.1 – A renúncia prevista no item 11.4 acarretará na continuidade do procedimento 
licitatório, independentemente de interrupção para apresentação de recurso, oportunidade 
em que será promovida a abertura dos envelopes de proposta de preço das empresas 
habilitadas. 
11.5. A comissão abrirá os envelopes de proposta dos licitantes habilitados, procedendo ao 
respectivo julgamento de acordo, exclusivamente. Com os fatores e critérios estabelecidos neste 
edital. 

11.6 - Depois de abertos os envelopes, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não 
sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões. 
11.7 - As propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros e representantes dos licitantes 
presentes, procedendo-se à leitura das mesmas; 
11.8 - As propostas que apresentarem erros manifestos de cálculos serão corrigidas 
automaticamente pela comissão; 
11.9. Critérios de julgamento: 
11.9.1 - Desclassificação: 
11.9.1.1 - Serão desclassificadas as propostas que:  
a) não obedecerem as condições estabelecidas no edital; 
b) apresentarem preços manifestantes inexequíveis ou excessivos; 
c) será considerado preço excessivo aquele que estiver acima do praticado no mercado ou fixado 
por autoridade competente; 
11.9..2 - Classificação: 
11.9.1- A classificação é realizada pelo menor preço/lance por item. 
11.9.3. Adjudicação e homologação: 
11.9.3.1 - A comissão fará a adjudicação à primeira classificada. 
11.9.3.2 - Adjudicado o objeto, a comissão, depois de decorrido o prazo de interposição de recurso 
ou julgado o mesmo, submeterá os autos à autoridade competente para deliberação quanto à 
homologação da adjudicação. 
11.10. Se todas as empresas na fase de habilitação forem inabilitadas ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes novo prazo para 
reapresentação das mesmas de acordo com artigo 48 § 3º da Lei Federal nº. 8.666 de junho 
de 1993. 

 

XII– EXECUÇÃO DO OBJETO: 

12.1 – O prazo de entrega será de 10(dez) dias a partir da data de assinatura do contrato e 
solicitação de fornecimento, conforme anexo I e demais anexos que fazem parte integrante deste 
Instrumento convocatório. 

 

XIII– DO PAGAMENTO: 

13.1 - O pagamento será efetuado através da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura 
Municipal de Campo Belo do Sul, após a aceitação do bem, pela CONTRATANTE, após a entrega 
do objeto, e os valores apurados serão pagos de acordo com a apresentação de 

documentação fiscal que deverá ser devidamente atestada pela administração, a crédito do 
beneficiário por se tratar de um recurso de convênio, se dará após liberação / desbloqueio 
de crédito da mandataria. 
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13.1.1 - Em caso de devolução de documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento 
fluirá a partir de sua reapresentação. 
13.1.2- O pagamento será efetuado na conta bancária especificada pela licitante na proposta 
comercial, que deverá ser expressa no corpo da nota fiscal ou outro documento anexo a esta. 
 

XIV – DAS GARANTIAS DO SERVIÇO: 

14.1. A licitante vencedora deverá oferecer Garantia dos objetos pelo período de 02 (dois) anos, 
nos termos do novo Código Civil Brasileiro, independente do Termo de recebimento definitivo, 
ficando a Adjudicatária responsável, neste período, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, 
reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, os objetos licitados, toda vez que 
forem apontados defeitos ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento 
definitivo do objeto contratado. 

 

XV – DAS SANÇÕES: 

15.1. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução, total ou parcial, 
a Contratante reserva-se o direito de rescindir o contrato e aplicar multa moratória de 2% (dois por 
cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato, além das demais sanções 
previstas no artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93; ou seja: 
15.1.1. Advertência; 
15.1.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, com prazo não superior a 02 (dois) anos. 
15.1.3. Multa rescisória de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato pela rescisão. 

XVI – DOS RECURSOS: 

16.1 Tendo a licitante MANIFESTADO a intenção de recorrer na Sessão Publica do Pregão, terá 
ela o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso. 
16.2-As demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) 
dias para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
16.3-A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são pressupostos de 
admissibilidade dos recursos. 
16.4-O (s) recurso (s) será (ao) dirigido (s) à Prefeitura Municipal de Campo Belo Do Sul/SC, e, por 
intermédio do Pregoeiro, será (ao) encaminhado (s) ao Prefeito Municipal, devidamente informado, 
para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. 
16.5-Não serão aceitos recursos enviados por meio de correio eletrônico, sendo aceitos 
apenas recursos protocolados no setor de licitações em via original. 
 

XVII– DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO 
DOCUMENTO EQUIVALENTE: 

17.1. O proponente vencedor deverá assinar o instrumento contratual ou retirar o documento 
equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir do comunicado expedido pela 
Administração. 
17.2. Nos termos do § 2o, do Art. 64 da Lei Federal no 8.666/93 poderá a Administração, quando o 
convocado se recusar a assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, no prazo 
estabelecido, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos preços ou 
revogar a licitação, independentemente da cominação estabelecida pelo Art. 81, da legislação 
citada. 
 

XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA: 

18.1. A empresa vencedora obriga-se a: 

18.1.1 - Aceitar acréscimos ou supressões que o MUNICÍPIO solicitar, até o limite permitido pelo 
parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
18.1.2 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes á legislação fiscal, social e 
tributária, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar á Prefeitura Municipal de 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES 

 

 
CAMPO BELO DO SUL e/ou a terceiros, em decorrência do objeto desta licitação, respondendo por 
si e seus sucessores. 

18.1.3 – Realizar a entrega na instituição solicitante até 30(dez) dias após a assinatura da 
Solicitação de Fornecimento. 
18.1.4 - Responsabilizar-se pelo fornecimento de todo material, equipamentos, bem como 
encargos, taxas e outras despesas. 

18.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no ato convocatório.  
18.1.6- Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Prefeitura Municipal de 
Campo Belo do Sul;  

18.1.7 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a 
atender de imediato todas as reclamações a respeito da qualidade das obras e serviços executados;  
18.1.8 - Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, 
previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou 
indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.  
18.1.9 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados;   
18.1.10 - Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratação, sem autorização 
expressa da administração.  

 

XIX - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

19.1. Reservar-se do direito de rejeitar as propostas que julgar contrárias aos seus interesses, 
anular ou revogar em todo ou em parte a presente licitação. 
19.2. Efetuar os pagamentos de acordo com o especificado deste edital. 
19.3. Exigir que a CONTRATADA cumpra com o exposto neste edital. 
19.4 Não será aceito por esta prefeitura, procurações para pagamento de credores da 
CONTRATADA. 
 

XX – DA VIGÊNCIA: 

20.1. O objeto da licitação tem vigência até a entrega total do mesmo, a contar da assinatura do 
termo contratual. 
 

XXI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

21.1. Recomendam-se às licitantes que estejam no local marcado, com antecedência de 15 (quinze) 
minutos do horário previsto; 

21.2. Para agilização dos trabalhos, não interferindo no julgamento das propostas, as licitantes farão 
constar em sua documentação endereço, número de telefone. 
21.3. Os casos omissos serão resolvidos conforme disposições da Lei 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor). 
21.4. No interesse da Prefeitura Municipal, e sem que caiba às participantes qualquer reclamação 
ou indenização, poderá ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei Federal nº. 
8.666/93. 
21.5 - A Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul revogará ou anulará esta licitação nos termos 
do Art. 49 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

21.6 - Não serão admitidas a esta licitação empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como 
as quais estiverem em regime de falência ou concordata. 
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21.7 - São peças integrantes do presente edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II - Minuta de Contrato; 
ANEXO III – Carta de Credenciamento (Anexado ao lado externo dos envelopes); 
ANEXO IV – Declaração de Idoneidade; 
ANEXO V – Declaração de Habilitação; 
ANEXO VI – Declaração de cumprimento do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal nº. 
8.666/93 acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
21.9. Fica a licitante ciente de que a simples apresentação da documentação e proposta implicará 
aceitação das condições estabelecidas neste edital. 

21.10.Para impugnação do edital os interessados deverão trazê-lo em até três dias úteis da data 
fixada para recebimento das propostas, de acordo com o artigo 41, §2º, da Lei federal nº. 8.666/93.  
21.11. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a Prefeita Municipal e 
protocoladas, por escrito, à Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC, com a 
identificação completa da empresa autora da impugnação, assinatura de seu representante 
legal e cópia simples do documento que comprove esta condição. 
E para fornecer conhecimento do presente edital, é o mesmo publicado em resumo no mural 
Público Municipal, no jornal de circulação regional, disponibilizado na íntegra no site 
www.campobelodosul.sc.gov.br. do MUNICÍPIO DE Campo Belo do Sul/ SC. 

 
 
 
 
 

Campo Belo do Sul/SC, 23 de Novembro  de 2022. 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Claudiane Varela Pucci 

Prefeita Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.campobelo/
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2022 
TERMO DE REFERÊNCIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO DO SUL 
 
 
 
1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas para AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM, LUZ E PROJEÇÃO PARA O CENTRO DE 
EVENTOS GLENDA ROBERTA PUCCI BRANCO DO MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL. 
 

 

Item Quant Unid 
 Valor Unit. 

Com BDI  
Descrição 

1 1,00 unid. 
 R$            

12.787,50  

MESA DE SOM 12 CANAIS SOUNCRAFT - O Signature 22 mtk vem com 

uma interface USB de 24 entradas / 22 saídas e downloads gratuitos do plug-in 

nativo Lexicon mpx-l e Ableton Live 9 Lite Mixer analógico de pequeno 

formato de 22 entradas e alto desempenho com efeitos integrados Gravação e 

reprodução multi-track usb Interface de gravação e reprodução USB de baixa 

latência 24 entradas / 22 saídas Pré-amplificadores de microfone fantasma com 

desempenho de baixo ruído Sapphyre British eq com bandas médias 

extensíveis por canal Mecanismo de efeitos Lexicon com reverbs, delays, 

choruses e modulações Limitadores dbx (compressores de alta taxa) nos canais 

de entrada Entradas Hi-Z selecionáveis??Para guitarras, baixos e outros 

instrumentos Filtros passa-alta (corte de graves) e alimentação phantom de 48 

V em todos os canais de microfone Roteamento de áudio abrangente da Série 

gb com Auxes (pré / pós comutação flexível) e subgrupos com comutação e 

saídas dedicadas Fonte de alimentação universal interna Canais: 22 Preamps 

Ghost de Soundcraft: 16 Soundcraft Sapphyre eq: 4 bandas (2 bandas de meios 

varridos) Dbx Limitadores em entradas: 8 Efeitos Lexicon: Motor duplo 

Interface usb: 2-in / 2-out (24-in / 22-out em 22 mtk) Auxes: 5 Subgrupos: 4 

estéreo mono / 2 Faders: 100mm 

2 4,00 unid. 
 R$                 

212,50  

PEDESTAIS MICROFONE MUSICAL - Suporte girafa para um microfone, 

possui ajuste de extensão e altura. Modelo em Metal com presilhas. Altura 

máxima 157 cm Altura minima 100 cm Pés retráteis emborrachados e 

regulagem de tamanho deixam o pedestal em tamanho perfeito para transporte 

e armazenamento. 

3 2,00 unid. 
 R$              

1.158,75  

MICROFONE KADOSH K 98 - Dinâmico e unidirecional. Padrão polar 

hipercardioide. Saída balanceada de baixa impedância. Corpo robusto em 

metal. Impedância: 600?±30%. 0Sensibilidade: -54 ± 3dB (0dB=1V/pa at 

1KHz). Resposta de Frequência: 50-16KHz. Saída de áudio balanceada XLR. 

4 2,00 unid. 
 R$              

2.199,99  

MICROFONE SHURE SM58 - Dinâmico e unidirecional. Padrão polar 

hipercardioide. Saída balanceada de baixa impedância. Corpo robusto em 

metal. Impedância: 600?±30%. Sensibilidade: -54 ± 3dB (0dB=1V/pa at 

1KHz). Resposta de Frequência: 50-16KHz. Saída de áudio balanceada XLR. 

5 1,00 unid. 
 R$              

1.681,25  

MICROFONE DUPLO SEM FIO BASTÃO/HEAD SET - Receptor WR270D 

Sistema de microfones sem fio com 2 Microfones Até 200 canais UHF 

selecionáveis Alcance: Até 80 metros em ambiente fechado Resposta em 

frequência: 30hz ~ 20Khz Controles de frequência, volume, etc. Função IR e 

Sync para ajuste automático Mostradores LED com principais funções Saídas: 

2x XLR balanceadas, 1x P10 com as 2 saídas misturadas Modo de oscilação: 

PLL Digital Sistema anti ruídos integrado Limiter integrado, Auto EQ 

integrado Sensibilidade: Entrada 6dBµV,S/N>96dB T.H.D.: 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES 

 

 

6 2,00 unid. 
 R$                 

593,34  

MICROFONE CONDENSADOR - Microfone Profissional tipo Condensador 

com fio Com Padrões polares chaveáveis, do tipo: Cardióide, Omnidirecional 

Com conexão Bluetooth: Não obrigatório Com alto-falante embutido: Não 

Frequência mínima - Frequência máxima: 20 Hz - 20 kHz Conectores de saída: 

XLR Com suporte de suspensão e tela de proteção de sopro (windscreen). Com 

case para guardar o microfone 

7 1,00 unid. 
 R$              

2.773,75  

CAIXA AMPLIFICADA ATIVA LL AUDIO - Bluetooth USB - reproduz 

MP3/WMA Controle Remoto funções USB Entrada SD CARD - reproduz 

MP3/WMA Rádio AM/FM - memoriza até 18 estações Change Folder - 

mudança e busca de música por pastas Potência: 300w RMS Alto Falante: 15 

Polegadas Driver: Titanium Equalização de 04 vias: Low, Mid Low, Mid 

High, High Mic 1: 01 jack 1/4 TRS (P10) e 01 Cannon Mic 2: 01 jack 1/4 TRS 

(P10) e 01 Cannon Line: 01 RCA e 01 Cannon Line out (0dB): 01 jack 1/4 

TRS (P10) e 01 Cannon Speaker Out: 4 Ohms 150w RMS Sensibilidade 

(1W/1m): 99 dB 1mts Resposta de Frequência: 55 Hz - 19 Khz Impedância de 

Entrada Mic: 25dB/10K Ohms Impedância de Entrada Line: 0dB/10K Ohms 

Alimentação: 100 a 240 Volts AC - 50/60 Hz 

8 1,00 unid. 
 R$              

1.481,25  

CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA LL AUDIO - A Caixa Passiva Edge 15P 

pode ser utilizada em eventos, festas e igrejas. Driver Titanium. Alças com 

ótima resistência mecânica. Modelo: Edge 15P Linha: Edge Potência: 300W 

RMS - 8 Ohms Alto falante: Falante de 15 pol Entradas: 2 Speakon 

Sensibilidade 1w/1m: 94Db 1MTS Resposta de frequência: 50Hz-18Khz 

Material do gabinete: Plástico texturizado Formato do gabinete: Trapezoidal 

Marca: Donner Conteúdo da embalagem: 1 Caixa Acústica passiva Dimensões 

aproximadas do produto: 75,3 x 49,5 x 39,4 cm (A x L x C) Dimensões 

aproximadas da embalagem: 81 x 55 x 45 cm (A x L x C) Peso aproximado do 

produto: 13,8 Kg Peso aproximado da embalagem: 14,1 Informações 

Adicionais: Elaborada com material da alta qualidade 

9 1,00 unid. 
 R$              

1.874,83  

MESA STAGE DESIGNER 20 12/48 CANAIS CHAUVE - Canais DMX: 48 

Conectores: XLR de 3 e 5 pinos Tensão de entrada: 9 VDC, 500 mA (fonte de 

alimentação externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz) Peso: 9,9 lb (4,5 kg) 

Tamanho: 19 x 10,5 x 3,5 pol. (483 x 267 x 89 mm) Aprovações: CE Unidade 

de Rack: 6U 

10 2,00 unid. 
 R$              

7.561,25  

MÓDULO DIMMER DIGITAL 12 CANAIS 4KWCBI - Sistema DMX 512. 

Visor digital de endereçamento. 2 tomadas por canal. 4000w por canal. Carga 

total: 48000w. Equipado com filtros de linha. Protegido por disjuntores high 

speed. Alimentação monofásico e trifásico com 3 ou 4 fios (220v ou 380v). 

Chassis em chapa de ferro, padrão 19″ (dezenove polegadas), 3 unidades de 

rack 

11 20,00 unid. 
 R$              

1.250,00  

REFLETOR PC 1000W COM PORTA GELATINA/LÂMPADA/PLU G E 

GARRA - Refletor plano-convexo para lâmpadas halógenas de 650W ou 1KW 

(base Gx 9,5). Considerar 2 lâmpadas reserva. Projeção de bordas focadas. 

Chassi em aço e perfil de alumínio extrudado para uma melhor dissipação do 

calor. Tratamento anti-corrosão e acabamento em pintura eletrostática a pó na 

cor preta altamente resistente a impactos e arranhões. Alça em aço projetada 

para o fácil manuseio de Pan e Tilt e com design contemporâneo. Molycote de 

uso na aviação que suporta temperaturas de até 600°C, proporcionando ajuste 

fino e preciso do foco mesmo quando o projetor está submetido a altas 

temperaturas. Lente em vidro Borosilicato com de 150mm. Fornecido com 

cabos ac e Terra em silicone resistente a temperaturas de 250°C, sem plug 

macho e com 1 metro de comprimento. Garra: Para fixação em barra metálica 

12 4,00 unid. 
 R$              

1.875,00  

REFLETOR ELIPSOIDAL 750W ZOOM 250w COM LÂMPADA E 

GARRA - Suporta lâmpadas de Até 750W, lâmpada HPL altamente eficiente. 

Considerar 2 lâmpadas reserva. Espelho Facette com revestimento dicroico 

absorve 90% de calor. Tubo de troca de lentes intercambiáveis. Habitação base 

rotativa em ± 25%. Slider em 3 planos fabricados em aço inoxidável. Ajuste 

livre da ferramenta da lâmpada. Alça isolada de calor na parte de trás. Casting 

rígido de alta pressão de alumínio robusto. Com porta filtro e gancho Fonte de 

luz: lâmpada halógena Potência: 750 W Fanless: Sim Ângulo do feixe: 50 
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°Dimensões (AxLxP): 47 x 24,60 x 49 cm Peso: 4,5 kg Garra: Para fixação em 

barra metálica 

13 3,00 unid. 
 R$              

1.000,00  

BARRA DE FIXAÇÃO DOS REFLETORES - Barra metálica sessão circular 

que deverá ser adquirida em conjunto com os refletores para compatibilizar os 

encaixes de fixação. Verificar comprimento no local da instalação. Considerar 

mínimo 3 unidades: Fundo do palco (contra), Meio do palco, Frente do palco 

(frontal) 

14 1,00 unid. 
 R$            

12.329,51  

NOTEBOOK - Processador: Intel Core i7-1165G7 (2.8 GHz até 4.7 GHz com 

Tecnologia Intel Turbo Boost, 12 mb Intel Smart Cache, 4 cores) Memória: 32 

gb DDR4 Disco Rígido: 512GB ssd M2 PCi-e + 2 tera Placa de vídeo: 

Integrada Intel Iris Xe Graphics com memória gráfica compartilhada Tela: 

15.6" HD (1366 x 768) Antirreflexo Teclado: Padrão abnt com teclado 

numérico integrado Mouse: Touchpad com suporte a gestos multitoque 

Conectividade Wi-Fi: 802.11ac 1x1 WiFi Conectividade Bluetooth: Sim 

Webcam: Sim com Single Digital Microphone Som: Waves MaxxAudio Pro 

Dimensões e peso: Largura 36,4 cm x Profundidade 24,9 cm x Espessura 1,99 

cm e 1,74 Kg Tipo de bateria: 3 células e 42 Wh (integrada) Entrada USB 3.2 

x 2 1ª Ger Entrada USB 2.0 x 1 Entrada RJ-45 x 1 Entrada Combo Microfone 

e Fone de Ouvido Saída hdmi x 1 1.4 Leitor de cartão sd (sd, sdhc, sdxc) 

15 2,00 unid. 
 R$              

3.873,75  

PROJETOR - Projetor Bpc-1080p 5000 Lumens Full Hd Até 300 Polegadas – 

IMP. Especificações Lumens: 5000 lumens Resolução nativa: 1920*1080px 

Lampada: LedInput Voltage 100~240v Formato: 16:9/4:3 Contraste: (tipico) 

1.000:1 | (dinâmico) 6.000:1 Lente: F=190 Tamanho de imagem: 50-300" 

Distancia de projeção: 1.7~9.2mCor:16.777k Consumo de energia: 150wPeso: 

2.56KG Tamanho: 232*308*104mm Temperatura de operação: -10~36° 

CInterface de Saída: Headphone Interface de entrada: 

HDMI/USB/SD/AV/VGA *TEM FURAÇÃO PARA SUPORTE Formato de 

mídia suportado:Audio: WMA, MP3, M4A Imagens: JPEG, BMP, PNG 

Vídeo: MPEG1, MPEG2,MPEG4, RM E RMVB, H264, MOV, MJPEG, FLV, 

DIVX, Vc1 

16 2,00 unid. 
 R$                 

251,01  

SUPORTE TETO PARA PROJETOR- Suporte Universal com Regulagem de 

Altura para Projetor. Indicado para projetores que permitam fixação através de 

03 ou 04 pontos roscados e com até 13,5 kg. Abrangência de fixação: O 

afastamento entre os pontos roscados presentes no projetor deve estar entre os 

limites de 54 até 320 mm (diâmetro) para que possam ser alcançados pelas 

hastes do suporte. FUNÇÕES - Giro horizontal: Até 360º (Esquerda / Direita). 

- Ajuste de inclinação (TILT): Até 15º. - Ajuste de altura 54 a 90cm. - Pode ser 

instalado no teto. - Passagem interna para cabeamento de Áudio, Vídeo e 

Energia. ALTURA (Medida do ponto de fixação no teto ao ponto de fixação 

do projeto) - Altura Mínima: 54 cm. - Altura Máxima: 90 cm. *** Regulagem 

telescópica de altura de 54cm a 90cm. EXTRAS - Prolongador telescópico 

para ajuste de altura. - Ajustes precisos para melhor posicionamento da 

imagem projetada. DADOS TÉCNICOS - Material: Aço Carbono. - 

Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura Epóxi Eletrostática. - 

Dimensões Embalagem: (A x L x P): 9 x 15 x 51 cm. - Peso bruto: 1,8 kg 

17 1,00 unid. 
 R$            

59.577,50  

Cortina de veludo confeccionada com abertura central em tecido veludo 100% 

Poliester 350g / ml na cor a definir, com dimensões de 12,60 m de largura por 

4,40 m de altura ; franzida 2 x a sua largura. Com tratamento antichamas 

através de Ignifugação, conforme norma SNV 198.898, com base em testes de 

inflamabilidade pelo IPT (Instituto de Pesquisas e Tecnologia de São Paulo) 

com laudo para inspeção do corpo de bombeiros. Com barramento de 0,30 m e 

aplicação de corrente em aço galvanizado e cabeçote superior entretelado e 

reforçado. Bambolina mestra nas mesmas especificações da cortina principal, 

nas dimensões de 12,60m de largura X 1,20m de altura. Trilho manual com 

cordas: Instalada em trilho de alumínio de alta resistência com carrinhos e 

rodízios em nylon, com abertura central e acionamento através de jogo de 

cordas. 
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18 9,00 unid. 
 R$              

6.475,00  

CORTINA CÊNICA PARA JANELA COM TRILHO MANUAL - Cortinas 

confeccionadas em Veludo 100% poliéster 450 gramas/ml na cor a definir, nas 

dimensões de 3,50 m de largura X 1,75 m de altura. Franzida na proporção de 

2X a sua largura e tecido com função blackout, confeccionada em 02 xales 

com abertura central. Com barramento de 0,20 m e cabeçote superior 

entretelado e reforçado. Trilho Manual: Cortina instalada em Trilho de 

alumínio de alta resistência com carrinhos e rodízios em nylon, com abertura 

central e acionamento manual e galeria de madeira revestida com mesmo 

tecido. 

19 1,00 unid. 
 R$              

8.100,00  

CABINE EM DRYWALL PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE LUZ E 

SOM DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA - Cabine em 

Drywall Dimensões: - 01 (uma) Parede frontal com 7,00 metros de 

comprimento e 2.40 metros de altura, com abertura de 1,50X1,00; medindo: - 

02(duas)Paredes laterais com 2.30 metros de largura, com 2.40 metros de 

altura, com 01 (uma) porta de 0,70X2.10 m. 

20 1,00 unid. 
 R$            

15.821,85  
ELETRICA CABINE - CONFORME PLANILHA 

21 30,00 unid. 
 R$                 

727,16  

CADEIRAS - Cadeiras de Auditório empilhável, com carenagem na cor preta 

com proteção de encosto nas costas almofadado e revestido em tecido, sem 

braços, assento estofado. revestido em tecido na cor vermelha com carenagem 

na cor preta. 

22 1,00 unid. 
 R$            

25.357,60  

PISO EM MADEIRA COM ISOLAMENTO ACUSTICO - CONFORME 

PLANILHA 

23 4,00 unid. 
 R$              

2.462,50  POLTRONA FIXA OBESO 
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ANEXO II 

 
MINUTA CONTRATO nº XXX/2022 
PROCESSO LICITATÓRIO nº  116/2022 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL nº  30/2022 
 

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CAMPO BELO DO 
SUL, Estado de Santa Catarina, situada na Rua Major 
Teodósio furtado, 30, Centro, Campo Belo do Sul – SC, CEP 
88.580-000. 
 
CONTRATADO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF sob 
nº XXXXXXXXX, com sua sede administrativa a Rua 
XXXXXXXX, nº XXX - Bairro XXXXX - XXXX – CEP 
XXXXXXX. 
 

O MUNICIPIO DE CAMPO BELO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 
nº 82.777.319/0001-92, com sua sede administrativa sita à Rua Major Teodósio furtado, 30, Centro, 
Campo Belo do Sul – SC, CEP 88.580-000, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal, 
Sra. Claudiane Varela Pucci, CPF nº 035.204.769-08, RG nº 3.293.335 SSP/SC, doravante 
denominado CONTRATANTE e XXXXXXXXXXXXXXXXXX,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/CPF sob nº XXXXXXXXX, com sua sede 
administrativa sita XXXXXXXXX - Bairro XXXXXXXX - XXXXX – CEP XXXXXX de ora em diante 
denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este Contrato, em decorrência do Processo 
Licitatório nº 116/2022, correlato ao Pregão Presencial nº 30/2022, aberto em 07/07/2022 e 
homologado em XX/XX/2022, consoante as Cláusulas e Condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
Aquisição de equipamentos de informática conforme especificações no Anexo I do Edital de 
licitação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 
2.1. Contar-se-á a data da assinatura do Contrato até 10(dez) dias para entrega do material. 
2.2. De Entrega(s): 
2.2.1. Somente mediante a apresentação da (s) autorizações de Fornecimento (AF) emitidas pelo 
setor responsável; 
2.3. Do Contrato, fica adstrito aos respectivos créditos orçamentários ano base 2022. A sua vigência 
será da data da sua assinatura até entrega, admitindo-se prorrogações. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO(S) RECURSO(S) FINANCEIRO(S) E DO(S) VALOR (ES): 
3.1. O(s) item (ns), objeto desta licitação, será adquirido(s) com recurso(s) provisionado(s) na(s) 
dotação (ões) do ano de 2022 
3.2. Valor Total Estimado do Contrato, Máximo: R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 
3.3. As dotações podem variar devido ao estabelecimento de novos convênios e a entrada de outras 
receitas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO(S) PAGAMENTO(S): 
4.1. Será (ao) efetuado(s) após 30 (trinta) dias consecutivo(s) da(s) entrega(s), ou da(s) emissão 
(os) da(s) nota(s) fiscal (si) decorrente(s), ou da(s) emissão (os) das AF(s), valendo-se, sempre, da 
mais recente, quando se tratar de recursos próprios, devidamente assinada pelo funcionário que 
recebeu obedecida à ordem cronológica de sua exigibilidade; 
4.2. Será (ao) efetuado(s), em até 15 (quinze) dias consecutivo(s) da disponibilização em conta, 
da(s) parcela(s) do(s) recurso(s) repassado(s) pelo(s) Fundo(s) do(s) respectivo(s) Órgão(s) da 
União e/ou Estado, proveniente(s) de Convênio(s), inerentes ao mês, quando se tratar de 
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convênios, devidamente assinado pelo funcionário que recebeu obedecida à ordem cronológica de 
sua exigibilidade; 
4.3. O(s) pagamento(s) se processará (ao) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e 
da comprovação de que foram atendidas as condições estabelecidas no Contrato, Proposta de 
Preços, Edital e demais documentos inerentes ao procedimento; 
4.4. Não serão aceitas cobranças de títulos descontados através do sistema bancário, ou 
negociados com terceiros, inclusive com empresas de “factoring”; 
4.5. Conforme o caso será retido na fonte, quando do pagamento, os tributos elencados nas 
Instruções Normativas SRF nº 971/2009 e 1.234/2012 e suas alterações, da Secretariada Receita 
Federal, bem como no artigo 647, do RIR/1999; 
4.6. Conforme o caso será retido na fonte, quando do pagamento, os tributos municipais, estaduais 
e federais exigíveis em Lei; 
4.7. Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de 
atualização financeira é o IGP-M, ressalvado o disposto no artigo 78, inciso XV, da Lei nº8. 
666/1993. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
5.1. O(s) valor (ES) ofertado(s) na Proposta de Preço ficará (ao) fixo e irreajustável, pelo período 
que estabelecer o Contrato e suas prorrogações; 
5.2. O(s) valor (ES) ofertado(s) na Proposta de Preços poderá (ao) ser revisto(s), desde que 
devidamente requerido(s) com a via original, inexoravelmente protocolizados no setor competente, 
no horário normal de expediente e em dias úteis, contendo cópias autenticadas do Contrato 
Social/Registro Comercial/Ato Constitutivo/Estatuto e da cédula de identidade e CPF, ou de outro 
documento reconhecido legalmente, que identifique quem realizou o pedido, motivadamente 
demonstrado(s) através de planilha(s), plenamente justificado(s) e aprovado(s) pelo Contratante; 
5.3. O reajuste de preço(s) do(s) item (nas) objeto desta Licitação, será (ao) de acordo como(s) 
índice(s) determinado(s) pelo Governo Federal, e seu(s) órgão(s) de preço(s) relativo(s) ao(s) 
aumento(s) autorizado(s) ou no(s) termo(s) do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA(S) OBRIGAÇÃO (ÕES) DO(S) CONTRATADO(S): 
6.1.    Cumprir todas as cláusulas e condições do Edital, de seu(s) Anexo(s) e do Contrato 
decorrente;  
6.2.    Assinar e devolver o Contrato em prazo não superior a sete (sete) dias consecutivos a contar 
da data do seu recebimento.    A recusa injustificada do adjudicatário em assinar/devolver o contrato 
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;  
6.3.    Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado para serviços ou 
compras e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos, nos termos do parágrafo 1° do artigo 65 da Lei nº 
8.666/1993 e Diplomas Complementares.  
6.4.   A Comissão de Licitação poderá solicitar, sempre que julgar necessário, outros documentos.  
Nestes casos, a Comissão de Licitação formalizará a solicitação através de correio eletrônico e a 
efetivação do cadastro ficará condicionada ao cumprimento da referida solicitação;  
6.5.  Não será aceito recebimento parcelado ou provisório da AF; Sabe-se que o pagamento não 
será realizado parceladamente apenas após se receber todos os itens constantes na AF.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA(S) OBRIGAÇÃO (ÕES) DO CONTRATANTE:  
 
7.1.    Emitir o Contrato em prazo não superior a cinco (cinco) dias consecutivos, contados da data 
da Homologação;  
7.2.    Encaminhar     ao vencedor o Contrato, em prazo não superior a cinco (cinco) dias 
consecutivos contados da data da sua emissão;  
7.3.    Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;  
7.4.    Exercer ampla e permanente fiscalização durante a execução do(s) objeto deste  
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Edital.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DA(S) AUTORIZAÇÃO (ÕES) DE FORNECIMENTO:  
8.1.    Após a homologação      do resultado, a critério da administração, será emitida Autorização 
(os) de Fornecimento e encaminhada ao(s) Licitante(s) vencedor (es);  
8.2.    Caso o Licitante vencedor recuse-se, injustificadamente, de recebê-la, o Licitante 
subsequente na ordem de classificação, será notificado para fazê-lo nas condições por ele proposta, 
ocasião em que será realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem 
prejuízo de que o Pregoeiro negocie, diretamente, com o proponente para que seja obtido preço 
melhor e cabendo ao recusado as sanções administrativas;  
8.3.    Não será aceito recebimento parcelado ou provisório da AF; Sabe-se que o pagamento não 
será realizado parceladamente apenas após se receber todos os itens constantes na AF;  
8.4.    Todos os itens objeto deste Edital terão que ter prazo de validade superior a 01 (um) ano 
após a emissão da AF, exceto para aqueles que não tenham prazo de validade, ou seja, perecíveis;  
8.5.    Caso o Licitante vencedor recuse-se, por qualquer outro motivo, continuar fornecendo os 
objetos desta Licitação, será notificado para fazê-lo e caso não o faça, até que seja finalizado o 
procedimento administrativo, esta Entidade fica autorizada a adquirir de outra forma os objetos não 
fornecidos e fará o desconto nos pagamentos que terá que realizar ao proponente que deixou de 
fornecer. 
 
CLÁUSULA NONA – DA(S) PENALIDADE(S) E DA(S) SANÇÃO (ÕES): 
9.1. A inexecução total ou parcial do objeto do Contrato, erros de execução, mora na execução dos 
serviços, em que o Município aplicará garantida a prévia defesa, à proponente vencedora, as 
seguintes sanções: 
9.1.1. Advertência por escrito; 
9.1.2. Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia calculado sobre o valor anual do Contrato, depois do 
envio do comunicado oficial, valor este que deverá ser descontado do pagamento à empresa; 
9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor anual do Contrato, depois de decorridos os 30 
(trinta) dias consecutivos do item 9.1.2 acima, o que ensejará a rescisão do Contrato; 
9.1.4. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com Entes Federativos 
e suas autarquias, pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 
9.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a proponente 
vencedora ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 
9.2. As multas estipuladas nas alíneas “9.1.2” e “9.1.3” serão aplicadas nas demais hipóteses de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 
9.3. As sanções previstas nas alíneas “9.1.1”, "9.1.4" e "9.1.5", poderão ser aplicadas juntamente 
com os das alíneas “9.1.2” e “9.1.3”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 
processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
9.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração Pública ou ainda, quando for ocaso, cobrado 
judicialmente; 
9.5. A sanção estabelecida na alínea "9.1.5" é de competência exclusiva do Senhor Secretário de 
Administração ratifica pela Autoridade Competente do Certame, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação; 
9.6. As sanções previstas nas alíneas “9.1.4” e “9.1.5” poderão também ser aplicadas às empresas 
ou aos profissionais que: 
9.6.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
9.6.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
9.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
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9.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos objetos advir de caso 
fortuito ou motivo de força maior; 
9.8. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 
autoridade competente àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências 
contratuais previstas na Lei nº 8.666/1993 e neste Edital; 
10.2. Constituem motivos para rescisão do Contrato: 
10.2.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais e prazos; 
10.2.2. O cumprimento irregular das cláusulas contratuais e prazos; 
10.2.3. A lentidão do seu cumprimento, levando o Município a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da execução do item, nos prazos estipulados referentes ao objeto desta Licitação. 
10.2.4. O atraso injustificado no início do objeto; 
10.2.5. A paralisação da execução do contrato, sem justa causa e sem prévia comunicação e 
autorização do Município; 
10.2.6. O cometimento reiterado de faltas na sua execução anotadas na forma do parágrafo1º do 
artigo 67 da Lei nº 8.666/1993; 
10.2.7. A dissolução da Sociedade, ou falecimento do contratado; 
10.2.8. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da contratada que prejudique 
a execução do contrato; 
10.2.9. Razões de interesse do serviço público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificáveis e determinantes pela Autoridade Competente do Município exarada no processo 
administrativo a que se refere o contrato; 
10.2.10. A ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato; 
10.2.11. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
10.3. A rescisão poderá ser: 
10.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados no subitem 
10.2.1; 
10.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para 
o Município; 
10.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 
10.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório da Secretaria de 
Administração e de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente. 
10.5. No caso de haver rescisão motivada pelo que se expressa no subitem 10.2.11 desta Cláusula, 
a proponente vencedora será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, que houver 
sofrido, tendo, ainda, direito a: 
10.5.1. Pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão; 
10.5.2. Pagamento do custo da desmobilização, desde que devidamente comprovado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO DIREITO DE RESERVA 
11.1. O Município de Campo Belo do Sul – SC reserva-se ao direito, de revogar o certame por 
razões de interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de 
ilegalidade, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993; 
11.2. Receber o(s) objeto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do artigo 
73 da Lei nº 8.666/1993 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e 
consequente aceitação; 
11.3. O(s) item (ns) que não for (em) de qualidade e/ou que não atender (em), na sua plenitude, as 
especificações do Edital e seu(s) Anexo(s), após notificação, será (ão), prontamente colocado(s) à 
disposição do(s) fornecedor (ES), sem atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com 
embasamento no disposto no artigo 76 da Lei nº 8.666/1993; 
11.4. O critério da Administração Pública, o Contrato resultante desta Licitação poderá ser alterado, 
de acordo com o artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS 
12.1. O presente Contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, pela Lei 
Complementar nº 123/2006, subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com alterações introduzidas 
pela Lei nº 8.883/1994 e Diplomas Complementares e, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-
se supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado; 
12.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz das referidas leis, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Campo Belo do Sul, Estado de Santa Catarina, Brasil, para 
as ações que porventura decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio 
do Licitante. 
13.2. E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 
 
Campo Belo do Sul, XXX de XXXX de 2022. 
 
 
 
                                                             Claudiane Varela Pucci 

Prefeita Municipal 
 
 
Nome/Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
 
 
Testemunhas: 
 
Nome:_____________________________            Nome:________________________ 

CPF nº ____________________________             CPF nº_______________________ 
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ANEXO III 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2022 
 
À 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC 
 
 
 
Pela presente, credenciamos o Senhor (a)... Portador (a) da Cédula de Identidade sob o n°...., e CPF sob 
o n°...., a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade acima, instaurada por este órgão público. 
Na qualidade de representante legal da empresa... outorga-se ao acima credenciado, os poderes de: 
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
_______________________________________ 
(Empresa carimbo e assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Deve ser apresentado ao Pregoeiro no credenciamento, fora dos envelopes, juntamente com 
o contrato social, ou documento que comprove a competência do representante legal. 
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ANEXO IV 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2022 
 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
À 
Comissão de Licitação da Prefeitura municipal de Campo Belo do Sul/SC 
 
 Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade acima, instaurada por esse órgão público, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 
 Por expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
Local, data 
 
 
 
 
 
Carimbo e assinatura do responsável pela empresa 
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ANEXO V 
 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2022 
 
 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul/SC 
 
Prezados Senhores, 
 
Pelo presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII do artigo 4º da Lei 
Federal nº 10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente o requisito 
de habilitação exigido neste Edital. 
 
Local e data 
_______________________________________ 
(Empresa e assinatura do representante legal) 
 
 
 
 
 
Obs.: Documento deverá ser entregue ao Pregoeiro junto com o credenciamento, ou junto à 
proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA DE CAMPO BELO DO SUL 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES 

 

 
ANEXO  VI 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 30/2022 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
(Razão Social da Empresa) ----------------------------, inscrita no CNPJ nº. ------------------, por intermédio 
de seu representante legal Sr. (a): -------------------------------, portador (a) da Carteira de Identidade 
nº. ----------- CPF nº. -------------------- DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 
8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: 
Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz        (              ) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
                                                                                                           
 
 
-------------------------------------, ----- de -------------- de 2022. 
 
 
 
 
 

Carimbo da Empresa identificando a Razão Social, CNPJ. 
E Assinatura do Responsável Legal (nome, cargo, RG, CPF). 

 
 
 
 
 
 
 

 


