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EDITAL Nº. 001/2019 

  PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 005/2019 
PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2019 

 
 

1. PREÂMBULO 
A Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde – SC, pessoa Jurídica de direito Público interno, 
inscrita no CNPJ nº 04.041.533.0001-72, com sede na Rua João Maria Conrrado, 425, Centro em 
Ouro Verde - SC,  TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial,  
para aquisição do objeto indicado no item 2.1 deste Edital. A presente licitação será do tipo Menor 
preço por item, processada e julgada em conformidade com o que dispõe a Lei n. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Mu-
nicipal n. 1518/2006, e  suas alterações, Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar n. 147, 
de 07 de agosto de 2014 e legislação vigente pertinente à matéria, nas condições fixadas neste edital 
e seus anexos, conforme segue:  
 
2. OBJETO 
2.1. A presente licitação, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM tem por Objeto  Aquisição de Materiais 
Permanente e Mobiliário Geral  (Móveis Planejados, Plenário,  Poltronas, Cadeiras) e  diversos  e-
quipamentos, que serão utilizados nas novas Instalações da Câmara Municipal de Vereadores  do 
Município de Ouro Verde /SC, sito a Rua João Maria Conrado, 425 - Centro.conforme especificações 
e  condições estabelecidas em edital anexos I e VII. 
   
 
 2.2. DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 
2.2.1. Os itens, do objeto desta licitação, deverão ser cotados e entregues em conformidade com as 
especificações do Anexo I e Anexo VII do presente Edital. 

2.2.2. A entrega deverá ser em até 10 (dez) dias, contados do recebimento pelo proponente 
vencedor da Autorização de Fornecimento. 

2.2.3. O proponente vencedor deverá proceder à entrega e a montagem do objeto, conforme o caso, 
nos locais discriminados no subitem 2.1 deste Edital, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 
7h45min às 11h45min, 13h15min ás 17h:15min sem custos adicionais para a contratante. 

2.2.4. Por ocasião do recebimento, a Câmara Municipal, por intermédio de servidor designado, 
reserva-se no direito de proceder à inspeção de qualidade do objeto e de rejeitá-lo, no todo ou em 
parte, se estiver em desacordo com as especificações técnicas do objeto licitado, obrigando o 
proponente vencedor a promover a devida substituição, observando-se os prazos estipulados. 

2.2.5. O aceite dos equipamentos e mobiliário não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por 
vícios de quantidade, de qualidade ou técnico, ou por desacordo com as especificações 
estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 

2.2.6. Caso os equipamentos e mobiliário sejam recusados ou o documento fiscal apresente 
incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização da entrega ou do 
documento fiscal, a depender do evento. 

2.2.7. O proponente vencedor deverá responsabilizar-se pelo envio, frete e montagem equipamentos 
e mobiliário. 

Parágrafo único: Todos os equipamentos elétricos deverão ser de 220(V) de Voltagem ( V). 
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2.3. DA GARANTIA  
 
2.3.1. Para os itens onde não consta expresso o prazo de garantia, este deverá ser informado pelo 
proponente, se for o caso, considerando a garantia mínima do fabricante para o item cotado. 
2.3.2. O proponente vencedor deverá, durante o período de garantia, comprometer-se a cumprir, sem 
custos adicionais, diretamente ou por intermédio de representante ou credenciado, as obrigações 
abaixo relacionadas:  

a. Atender às chamadas do usuário, para suporte de serviços, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas corridas, contadas da solicitação efetuada no local; 

b. Prestar suporte de serviços, compreendendo reparos e substituição de peças, às suas 
expensas, obrigando-se a colocar os equipamentos e mobiliário em perfeito estado de 
funcionamento, no prazo máximo de 72 (setenta e duas), horas contadas da solicitação; 

c. Trocar o material ofertado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas se, no período 
de 15 (quinze) dias corridos, ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos 
no prazo estabelecido na alínea “b”. 

2.3.3. Para efeito da garantia, será suficiente a apresentação da cópia da Nota Fiscal de compra. 
  

 
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas 
neste Edital e seus anexos. 
3.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem 
em uma ou mais das situações a seguir: 
a)- Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b)- Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública motivada 

pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei nº. 8.666/93; 
c)- Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 
d)- Estejam sob falência, recuperação, dissolução ou liquidação; 
e)- Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação, servidor, agente político ou responsá-

vel pela licitação, na forma do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 e alterações. 
f)- Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, INSS, FGTS e 

CNDT; 
g)- Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuan-
do qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
4.1.O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições: 
a)- Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b)- Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c)- Abrir as propostas de preços; 
d)- Analisar a aceitabilidade das propostas; 
e)- Desclassificar propostas indicando os motivos; 
f)- Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g)- Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h)- Declarar o vencedor; 
i)- Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j)- Elaborar a ata da sessão; 
k)- Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l)- Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabe-

lecido; 
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m)- Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando a aplicação de penalida-

des previstas na legislação. 
 
5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 
5.1 Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 
fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme ende-
reço, dia e horário especificados abaixo: 
 
Câmara Municipal de Ouro Verde – SC. 
Rua João Maria Conrado n°. 425 
Data: 04  de Outubro  de 2019 até ás 09h30min. 
 
5.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE – SC. 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 001/2019 
ENVELOPE N.º. 01- PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE – SC. 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 001/2019 
ENVELOPE Nº. 2 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 
 
6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA   
 
6.1 A abertura da sessão pública para o credenciamento do representante legal da licitante e 
abertura dos envelopes e demais atos dar-se-á às 09h:30 min. do dia 04 de Outubro  de  2019 
na Câmara Municipal de Vereadores, localizado à Rua João Maria Conrado nº 425, Centro , na 
Cidade de Ouro Verde –SC. 
 
6.2 A Câmara Municipal de Ouro Verde – SC, através do Departamento de Compras, somente 
considerará os envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem 
entregues ao Pregoeiro designado ou a equipe de apoio, no local, data e horário definido neste 
edital. 

 
7. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
7.1 No dia, hora e local estabelecido no item 6.1, será realizada sessão pública para o 
credenciamento do representante legal da licitante e demais atos. A empresa participante deste 
processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o horário indicado no preâmbulo 
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu credenciamento 
como participante deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada ou 
cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação: 
 
7.1.1 O representante da empresa deverá apresentar:  
a)- Cédula de identidade; 
b- Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação, conforme o modelo do Anexo III. 
c) - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, visando à comprovação da condição do titular para 
delegar poderes ao representante a ser credenciado; 
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d)- Credenciamento ou  procuração por instrumento público ou particular de acordo com o Anexo 
II deste Edital. As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances 
verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório. 
7.1.2. Em se tratando de sócio ou proprietário a licitante deverá apresentar original ou cópia auten-
ticada do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato social conforme o caso; 
a) Cédula de Identidade ou documento equivalente; 
b) Declaração constante do item 7.1 b. 
 
Parágrafo único: Os documentos aqui exigidos não poderão ser substituídos por aqueles constan-
tes do envelope de DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 
 
7.2. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas que 
se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores. As licitantes que de-
cidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, somente participarão 
do certame com o preço constante no envelope de proposta; 
7.3. A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento credencial ou ausência do 
representante, não implicará exclusão da proposta no certame. Contudo, não serão aceitos lances 
verbais e nem manifestação em nome da licitante neste ato. 
7.4. A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no 
ato de credenciamento,não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 
123/2006. 
7.5. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, o Pregoeiro não 
mais aceitará novas licitantes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Fi-
nanceira e posteriormente a Documentação para a Habilitação. 
Parágrafo único: É vedado a uma só pessoa física representar mais de uma empresa neste Pregão. 
 
8. PROPOSTAS DE PREÇOS 
8.1. As propostas de preços (envelope nº. 01) deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 
redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, impressas em 
uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da 
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:  
 
a)- Razão social, endereço, telefone, e-mail, “fax-símile” e o CGC/MF da proponente; 
b)- Nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 
c)-  Local e Data; 
d)- Preço unitário e por lote, grafado em algarismos, com três casas decimais após á vírgula; em mo-

eda brasileira corrente; 
e)- Marca dos itens ou o nome do fabricante dos equipamentos cotados; 
f)- Prazo de validade da proposta (31/12/2019), contado a partir da data da entrega dos envelopes. 
g)- Declaração expressa da empresa proponente de que prestará a garantia mínima do fabricante 

para os produtos cotados e de que, durante o período de garantia, compromete-se a cumprir as 
obrigações previstas no subitem 2.3 deste Edital. 

h) – As Propostas deverão de serem entregues digitadas no Sistema de Leitor de Edital. E as Pro-
postas impressas deverão de ser impressas em folhas (timbradas) rubricadas todas as folhas, e 
a última assinada pelo representante legal da empresa. 

i) – As Propostas deverão de serem entregues digitadas no Sistema de Leitor de Edital Em CD ou 
Pen Drive. Sendo que a Empresa não poderá mudar o nome do arquivo para salvar pois o 
mesmo não executa se for alterado o nome.  

j) -  Com fundamento no inciso I do art. 48 da Lei nº 8.666/93, consolidada, serão desclassificadas as 
propostas que não atenderem as exigências deste Edital. 
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Parágrafo Único: Presume-se incluso o frete no valor da proposta apresentada na forma da alínea 

“d” deste item. 
 
8.2 DO ARQUIVO DIGITAL 
 
8.2.1 Para que o proponente possa elaborar a proposta em meio digital, citada no item 8.1, o mesmo 
deverá baixar o arquivo digital que se encontra disponível no site www.camaraouroverde.sc.gov.br 
juntamente com o presente Edital; 
8.2.2 O proponente deverá certificar-se de que possui a última versão do Leitor de Edital, evitando 
assim problemas na hora da importação das propostas; 
8.2.3 Após gerado o arquivo o mesmo não deve ser renomeado, evitando assim problemas na leitura 
do arquivo no momento da abertura da licitação; 
8.2.4 A proposta pode ser impressa diretamente do Leitor de Edital, portanto o proponente não preci-
sa digitar a mesma no Word e no Leitor de Edital, evitando-se o retrabalho, devendo o mesmo após a 
impressão rubricar todas as folhas e assinar a proposta 
8.2.5 A comissão não se responsabilizará por quaisquer erros de comunicação que possam aconte-
cer. 
8.2.6. Em hipótese alguma o fornecedor deve enviar a proposta eletrônica através de email para o 
Setor de Licitações, devendo o mesmo inserir o arquivo digital, gerado após a cotação, no Envelope 
nº 01 – Da Proposta, conforme prevê o item 8.1. 
 
9. DA HABILITAÇÃO 
9.1 Para comprovação da habilitação jurídica: 
9.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
9.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de do-
cumentos de eleição de seus administradores; 
9.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 
9.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funciona-
mento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competen-
te, quando a atividade assim o exigir. 
9.1.5 Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação, conforme o 
modelo do Anexo IV. 
9.1.6 Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoi-
to) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ain-
da em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, conforme o Modelo do Anexo V. 
9.1.7 Declaração expressa pela proponente atestando que a mesma goza de boa situação financeira, 
dispondo dos índices de liquidez geral – ILG, de solvência geral – ISG e de liquidez corrente – ILC, 
iguais ou acima de 1, conforme Balanço Patrimonial do último exercício financeiro. Deverá constar a 
assinatura do administrador e do contador da empresa com a devida identificação. 
9.1.8. Alvará de Funcionamento atualizado ou documento que comprove a sua regularidade. 
 
9.2 Para comprovação da regularidade fiscal 
9.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
9.2.2 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 contra-
tual; 
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9.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal, do do-
micílio ou sede da proponente; 
9.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Ne-
gativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio 
ou sede da proponente. 
9.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS), demons-
trando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
9.2.6 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
9.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão Ne-
gativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede 
da proponente. 
9.2.8 Prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa à Dívida Ativa da União, mediante apre-
sentação de Certidão fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
9.2.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme lei  nº 12.440, de 7 de julho de 
2011. 
9.2.10 As empresas que quiserem autenticar documentos junto a Câmara Municipal de Ouro Verde 
deverão apresentá-los acompanhados dos originais, até um dia útil antes do prazo de entrega da 
documentação e proposta ou com 30 (trinta) minutos de antecedência da abertura da sessão, 
de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13 horas, junto ao setor de protocolo da Câmara Municipal de 
Ouro Verde, Rua João Maria Conrado nº 425 Centro. 
9.2.11. A Equipe de Apoio do Pregão poderá consultar o serviço de verificação de autenticidade das 
certidões emitidas pela INTERNET. 
Parágrafo Único: Os documentos de habilitação e regularidade fiscal poderão ser substituídos pelo 
Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Camara Municipal de Ouro Verde/SC, desde que, 
esteja atualizado e com todos os documentos em dia. 
 
9.3 Para comprovação da qualificação econômico-financeira 
9.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica; 
 
9.4 Para comprovação da qualificação técnica 
9.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em caracte-
rísticas com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de de-
sempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da ca-
pacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação. 
 
 
9.5. Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte 
 
9.5.1. De acordo com o Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, de 14 de dezembro de 
2006, as microempresas e empresas de pequeno porte por ocasião da participação no 
processo licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
9.5.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, à mesma, 
o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente 
for declarada a vencedora 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 Art. 43 § 1º. . 
9.5.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará deca-
dência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.440-2011?OpenDocument
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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 Art. 43  § 2º.  
9.5.4. As certidões negativas que não possuírem prazo de validade serão consideradas válidas até 
60 (sessenta) dias da data de emissão, exceto as emitida pela Internet; 
9.5.5. Todas as fotocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 
9.5.6. Todos os documentos de Habilitação e regularidade fiscal deverão ser inseridos no envelope 
02; preferencialmente dispostos ordenadamente; 
 
 
10. SESSÃO DO PREGÃO 
 
10.1 Da Sessão  
10.1.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 
proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais 
aceitará novo proponente, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comer-
cial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
 
10.2. Da Classificação das Propostas 
10.2.1 O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm a proposta Financeira avaliando 
o cumprimento das condições exigidas no edital. 
10.2.2 O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item/lote/unidade e aqueles 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) 
à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
10.2.3 Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), pa-
ra que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas apresentadas. 
10.2.4 Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será 
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances. 
10.2.5 A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas previs-
tas nestas Instruções. 
 
10.3 Dos Lances Verbais 
10.3.1 As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da 
proposta financeira classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, 
podendo o pregoeiro definir, no momento, lances mínimos. 
10.3.2 Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais 
necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone ou 
outros meios disponíveis. 
10.3.3 Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global, sem que tenha 
havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante novo sorteio a ser reali-
zado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro. 
10.3.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às 
penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções. 
10.3.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas. 
10.3.6 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
e o valor estimado para a contratação. 
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10.3.7 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, será assegurada às microempre-
sas e às empresas de pequeno, que comprovaram tal situação, como critério de desempate, prefe-
rência de contratação desde que as propostas apresentadas sejam iguais ou até 5% (cinco por cen-
to) superiores ao melhor preço ofertado na fase de lances, observado o seguinte procedimento: 
 

I. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela detentora do melhor preço, no prazo máximo de 5 (cin-
co)minutos após a convocação do Pregoeiro, situação em que será adjudicado em seu favor 
o objeto licitado; 

II.  Não ocorrendo a contratação na forma do subitem “a”, serão convocadas as microempresas 
ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 
10.3.7, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III.  A não-contratação nos termos previstos no subitem 10.3.7, ensejará a adjudicação do objeto 
licitado em favor da proposta originalmente vencedora; 

IV.  O disposto no subitem 10.3.7 somente será aplicado quando o melhor preço ofertado na fa-
se de lances não houver sido apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
10.3.8. Aos proponentes vencedores não será necessário o envio de nova proposta reade-
quando os valores de acordo com os lances, tal readequação será feita EXCLUSIVAMENTE 
pelo sistema utilizado por esta Câmara Municipal de Ouro Verde/SC. 
 
 
10.4 Do Julgamento 
10.4.1 O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO POR ITEM ofertado. 
10.4.2 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
10.4.3 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado da contratação. 
10.4.4 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 
10.4.5 Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 
10.4.6 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente ven-
cedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 
10.4.7 Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pre-
goeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificação 
da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicado o objeto do certame. 
10.4.8 Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja 
obtido um melhor preço. 
10.4.9 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do proce-
dimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, 
e pelos licitantes. 
10.4.10 Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao pre-
gão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados no certame, os envelopes “Do-
cumentação de Habilitação” inviolados, podendo, todavia, retê-los até o encerramento da licitação. 
 
11. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO 
11.1 Até dois dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer cidadão é parte 
legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protoco-
lar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilita-
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ção, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem preju-
ízo da faculdade prevista no § 1º § 2º  Art.41. 
11.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a inten-
ção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis pa-
ra apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apre-
sentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recor-
rente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
11.3 O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão 
reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
11.4 Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representan-
te não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela Licitante. 
11.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
11.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveita-
mento. 
11.7 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 
 
12. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
12.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante ven-
cedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente. 
12.2 Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedi-
mentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará a contratação, no prazo 
previsto neste edital. 
 
13. CONTRATO 
13.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convo-
cado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo VI, e da 
proposta aceita. 
13.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação 
para assinar o contrato. 
13.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recu-
se-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classifica-
ção, para celebrar o contrato. 
13.4 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máxi-
mo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de fax-símile ou 
correio eletrônico. 
13.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento equi-
valente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do pra-
zo para tal e devidamente fundamentada. 
13.6 O CONTRATANTE não se obriga perante à CONTRATADA em receber todos os materiais 
quantificados no anexo I deste edital, o que não ensejará qualquer direito indenizatório a esta última, 
nem qualquer alteração dos valores cotados. 
 
 
14. DO PAGAMENTO 
14.1 O Pagamento do Objeto do presente edital será efetivado de acordo com a entrega dos itens 
mencionados neste edital e tendo o prazo de 30 dias após a liquidação da nota fiscal - obrigatorieda-
de de utilização da Nota Fiscal Eletrônica em substituição às Notas modelos 1 e 1-A. 
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14.2 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será de-
volvida à licitante para as devidas correções. 
14.3 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária de 2019. 
 
 
 
15 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 
15.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária de 2019 
Conta: 01.0101.31.101.2.1.44900000 
Reduzido: 099 
Unidade Orçamentária.: Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde 
Proj/ Atividade: Manutenção das Atividades Legislativas 
Fonte: 0100 _ Recursos Próprios 
 
 
16 DA VIGÊNCIA DO PROCESSO 
 
16.1 O processo será válido até 31 de dezembro de 2019. 
 
17. DA ENTREGA DOS MATERIAIS 
 
17.1. Os equipamentos e mobiliários deverão ser entregues em 10( dez) dias conforme anexo VII 
do edital após o recebimento da  autorização de fornecimento. A autorização de fornecimento será 
na Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde, Rua João Mario Conrado nº 425 Centro Ouro 
Verde /SC. 
 
18. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
18.1. DA CONTRATADA: 
18.1.1. Cabe ao Proponente Vencedor: 
18.1.2. Executar o objeto de acordo com o estipulado nos subitens 2.2 (Da Forma de Execução), 2.3 
(Da Garantia) e anexo VII do presente Edital; 
18.1.2. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente Processo de 
Licitação; 
18.1.3. Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto; 
18.1.4. Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, 
previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto; 
18.1.5. Exigir a Autorização de Fornecimento para a efetiva entrega dos equipamentos e mobiliários, 
a fim de comprovar o seu fornecimento. 
18.1.6. A entrega deverá ser em até 10 (dez) dias, contados do recebimento pelo proponente vence-
dor da Autorização de Fornecimento. 
18.1.7. O fornecedor responsabilizar-se-á pela qualidade dos equipamentos e mobiliários, entregues, 
especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado; 
18.1.8. Manter conforme orientação da Licitante, o controle de fornecimento; 
18.1.9. Primar pela observação nos prazos estabelecidos neste edital para entrega e validade da 
proposta; 
18.1.10. Fornecer as devidas Notas Fiscais, nos termos da Lei.  
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18.2 Cabe a Câmara Municipal: 
18.2.1. Tomar todas as providências necessárias à execução do processo licitatório; 
18.2.2. Fiscalizar a execução do objeto; 
18.2.3. Indicar os locais em que os equipamentos deverão ser entregues e instalados; 
18.2.4. Permitir ao pessoal da proponente vencedora, o acesso aos locais de entrega, desde que 
observadas as normas de segurança; 
18.2.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o item 2.1, deste Edital; 
18.2.6. Emitir Autorização de Fornecimento à CONTRATADA, para a efetiva entrega dos 
equipamentos e mobiliário. 
 
 
19. DAS PENALIDADES: 
19.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 
19.2 O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penali-
dades: 
19.2.1 Advertência; 
19.2.2 Multa: 
19.2.2.1 No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à CONTRATA-
DA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 
19.2.2.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato, A Câmara Municipal De Vereadores de Ouro 
Verde - SC poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no arti-
go nº. 87 da Lei nº.8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor to-
tal do contrato, limitada a 10% do valor contratual. 
19.2.2.3 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o contrato, no 
todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, devendo reassumir o 
contrato no prazo máximo de 10 (dez) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras 
sanções contratuais; 
19.2.3 Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da administração 
direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer à 
suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal 
de Ouro Verde - SC, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a pena-
lidade; 
19.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração Pública en-
quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato 
ressarcir a Câmara Municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplica-
da com base no inciso anterior. 
19.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e 
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 
20.2 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Docu-
mentos de Habilitação apresentados na Sessão. 
20.3 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, 
bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a funda-
mentar as decisões. 
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20.4 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão. 
20.5 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no parágrafo 1º do 
art. 65 da Lei 8.666/93. 
20.6 É vedado à contratada sub-contratar total ou parcialmente o fornecimento. 
20.7 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente motivado. 
20.8 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais obser-
vadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não compro-
meta a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a com-
plementar a instrução do processo. 
20.9 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licita-
ção serão prestadas pelo Pregoeiro ou equipe de apoio pelo fone (49) 3447 0034, fone – fax (49) 
34470034, informando o número da licitação. 
21. ANEXOS DO EDITAL 
21.1 Integram este Edital, os seguintes anexos: 
a)- Anexo I – Especificações dos produtos; 
b)- Anexo II – Carta de Credenciamento; 
c)- Anexo III – Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação. 
 d)- Anexo IV – Modelo da Declaração  inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualifica-

ção; 
e)- Anexo V – Declaração de não empregabilidade de menores; 
f)- Anexo VI – Minuta de Contrato 
g)- Anexo VII – Imagens Meramente Ilustrativas para a aquisição de mobiliário; 
 
 

Ouro Verde – SC, 20 de Setembro de 2019. 
 
 

 
 

CLODOALDO JOSE BASOTTI 
Presidente da Câmara Municipal  
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ANEXO I 
MODELO DA PROPOSTA  
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº .............. 
EDITAL PP Nº ................................. 
Processo de Licitação n° _____ - Edital PP nº _____/2019 
Razão Social:____________________________________________________. 
CNPJ: _________________________________________________________. 
Endereço: ______________________________________________________. 
Telefone/Fax: ______________________ E-mail: _______________________, 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unit.  Valor 

   

1 

 

1 UND Plenário e tribuna em MDF, plenário 
medindo 7.30 metros em formato de 
meia lua cortado em maquina router, 
tampo e principais laterais com es-
pessura 4,5 cm acrílico de 12 cm na 
cor fume encaixado sobre o tampo, 
sendo duas mesas laterais e uma 
central, mesas laterais com 75 cm de 
altura, 60 cm de profundidade, mesa 
central com 80 cm de altura, com 9 
gavetas com chave, com trilhos light, 
toda parte frontal das mesas terão 
acabamento ripado, na mesa central 
da presidência terá acrílico de todo 
tamanho da mesa de 243 x 80 para 
acomodar o brasão da câmara. 
-Tribuna em MDF com altura de 1.50 
metros na frente 1.30 metros na parte 
de traz, base retrátil para subir quan-
do necessário, 60 cm de largura e 
60cm de profundidade, com acrílico 
na frete da tribuna de 1.40x50. 
Cores: Grafite e Areia  
Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

 10.890,00 10.890,00 

2 

SALA 

1 UND Armário em MDF  de 3.10 metros de 
comprimento, 1.50 metros de altura, 
55 cm de profundidade todo envelo-
pado de 3 cm com 6 portas com pu-

 9.500,00 

 

9.500,00 
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001 xador perfil colegato, trilho telescópico 
largo, dobradiças com amortecedor 
prateleiras internas espessura 1,5 cm. 
Prateleiras Areia 
- Balcão em MDF  para documentos 
de 3,46 metros de comprimento 80 
cm de altura, 55 cm de profundidade, 
com 6 gavetas para pastas suspen-
sas, portas e nichos sobre a extensão 
do balcão para livros, espessura 1,5 
cm, todo envelopado de 3 cm com 70 
cm de altura e 35 cm de profundida-
de. 
- Balcão em MDF  para documentos 
de 1,20 de comprimento, 70 cm de 
altura e 55 cm de profundidade, todo 
envelopado de com amortecedor, pu-
xadores colegato alumínio, com 2 
portas c/ chave e prateleiras internas 
espessura 1,5 cm. 
- Mesa de trabalho em L de MDF 
1.50x1.50x0.80 altura 60 c profundi-
dade com espessura de 4.5 cm nos 
tampos e pés. 
 Cores: Itapuã - Areia 
 
Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

3 

SALA 

002 

1 UND Balcão em MDF  para documentos e 
pastas suspensas de 3.40 de com-
primento, 70 cm de altura e 55 cm de 
profundidade, todo envelopado de 
3cm dobradiças com amortecedor, 
trilho telescópico largo, puxadores 
colegato alumínio, armário com 5 por-
tas  espessura 1,5 cm e nichos late-
rais de 2,40 de largura, 1,50 de altura 
55 cm de profundidade, nicho com 
menos profundidade ao lado direito 
para ficar a frete do pilar. 
Cores: Itapuã  
Prateleiras na cor  Areia 
 
Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

 5.971,00 5.971,00 

4 

COZI-
ZI-

1 UND Cozinha sob medida e lavanderia 
100% MDF, com pés em metal cro-
mado ou suspensa a definir, toda en-
velopada de 3cm, portas basculantes 

 6.700,00 6.700,00 
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NHA com dois pistões com amortecedor, 
dobradiças com amortecedor, corre-
diças largas, espessura 1,5 cm,  pu-
xadores colegato em alumínio, com 
granito e espelho de 10cm, cuba e 
tanque em inox, com 3,05 metros X 
2,13 metros, balcões  com 70 cm de 
altura, 55 cm de profundidade, c/ ar-
mário em MDF com 2,20 de altura 50 
cm de largura e 50 cm de profundida-
de. Kashimir e Lino 

Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

                            5 03 UND Poltrona (Cadeira)  presidente girató-
ria, estrutura em aço com acabamen-
to cromado. - base giratória presiden-
te, sistema de regulagem de altura a 
gás, sistema relax com regulador de 
pressão,assento / encosto produzido 
em compensado multilaminado de 
12mm. - braços cromado. - opção de 
(costura) colméia. - contra capa em 
corvinho preto com perfil pvc. - e fa-
bricação nacional. 
Altura 1,19 a 1,29 mts, largura 58 cm 
x 67 de profundidade, revestimento 
courissimo. 

Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

 890,00 2.670,00 

6 3 UND Poltrona (Cadeira) presidente girató-
ria, estrutura em aço com acabamen-
to em pintura preta epoxi. - base gira-
tória presidente, sistema de regula-
gem de altura a gás, sistema relax 
com regulador de pressão,assento / 
encosto produzido em compensado 
multilaminado de 12mm. - braços Due 
PP. - opção de (costura) colméia. - 
contra capa em corvinho Marrom com 
perfil pvc. - e fabricação nacional. 
Altura 1,16 a 1,26mts, largura 58 cm x 
67 de profundidade, revestimento 
courissimo. 
 
Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 

 698,00 2.094,00 
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7 6 UND Poltrona (Cadeira) Diretor Giratória – 

Estrutura em aço com acabamento 
cromado, e capa da aranha e pistão 
em polipropileno preto – base girató-
ria presidente, sistema de regulagem 
de altura a gás, sistema relax com 
regulador de pressão – Assento 
/Encosto produzido em compensado 
multilaminado de 12mm com espuma 
injetada – braços due pp com regula-
gem de altura preto, opção colméia 
(costura) – contra capa em corvinho 
preto com perfil PVC -FABRICAÇÃO 
NACIONAL. 
 
Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

 638,00 3.828,00 

 

8 1 UND Cadeira Presidente Cromada, em es-
tofado corvinho marrom 
– Poltrona Diretiva  
– Base Giratória cromada  
– Relax c/ Trava - Braço Cromado 
 
Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

 890,00 890,00 

              9 2 UND Cadeira Executiva Cromada e Braços 
Cromados estofada em corvinho mar-
rom 
 - Cadeira Operativa 
– Interlocutor 
– Fixa Esqui 
 
Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

 615,00 1.230,00 

10 13 UND Poltrona (Cadeira) Diretor Giratória 
ACOLMEIA – Estrutura em aço com 
acabamento em Epoxi na cor preta, e 
capa da aranha e pistão em polipropi-
leno preto – base giratória presidente, 
sistema de regulagem de altura a gás, 
sistema relax com regulador de pres-
são – Assento /Encosto produzido em 
compensado multilaminado de 12mm 
com espuma injetada – braços due pp 
com regulagem de altura preto, opção 
colmeia (costura) – contra capa em 
corvinho preto com perfil PVC -
FABRICAÇÃO NACIONAL. 

 590,00 7.670,00 
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Conforme Imagem Ilustrativa no 
Anexo VII deste Edital. 
 

11 36 UND Letras em Aço Inox Polido, no formato 
em Bloco, com 20 centímetros de al-
tura e 2,5 centímetros de espessura, 
Instaladas. 

 80,00 2.880,00 

 

12 38 UND Letras em Aço Inox Polido, no formato 
Bloco, com 30 centímetros de altura e 
3 centímetros de espessura Instala-
das. 
 

 113,00 4.294,00 

13 2 UND Climatizador de Ar Split. 24.000 BTUS 
Q/F 220 volts, Quente/Frio com Mão 
de Obra de Instalação Inclusa. 

 3.600,00 7.200,00 

14 04 UND Caixas de som com potencia 100w 
RMS8 Ohms, alto falante mínimo de 
4x4 com suporte para parede, com + 
100mts de cabo p/ ligar as cai-
xas.Instaladas. 

 900,00 3.600,00 

15 11 UND Microfone com condensador 60cm 
para tribuna com panthom 9~52vdc 
Microfone TSI de Mesa Com Base 
(Suporte Com Alta Sensibilidade) 
Phantom Power e Sistema "Me Da 
Voz", Com Haste Flexível e Removí-
vel, Capsula Condensador e Saída 
Xlr. Led de Cor Vermelha. Itens inclu-
ídos: se o microfone possuir espuma 
(windscreen) integrada, esta deve ser 
passível de remoção sem dano à 
cápsula, Instados. 

 330,00 

 

3.630,00 

16 73,5 M2 Persianas Vertical Tecido Translúcido 
cor creme, instaladas 

 89,00 6.541,50 

17 01 UND Aparelho Televisor Minimo 49¨¨ Tela 
em Led 4k HDR frequência de 60Hz, 
Conversor Digital e Wi-FI integrado, c/ 
sistema operacional webOS 4.0 c/ 
mínimo 4 Entradas HDMI e 2 USB, 

 2.000,00 2.000,00 

18 3 UND Nobreak 600VA 115V Especificações 
mínimas: Tensão de entrada: 220V 
Padrão Brasileiro de Plugues e To-
madas (Plugue NBR 14136 10A/250V 
-pino de 4mm de diâmetro) -
Tensãode saída: 115 V -Potência: 
600 VA / 300 W -Fator de potência: 
0,5 -Forma de onda: Senoidal apro-
ximada -Número de tomadas: 4 to-

 490,00 

 

 

1.470,00 
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madas Padrão Brasileiro de Plugues 
e Tomadas (Plugue NBR 14136 
10A/250V -pino de 4mm de diâmetro) 
-Estabilizador: 3 estágios -Filtro de 
linha -Eficiência: 90% (para operação 
rede) e 80% (para operação bateria) -
Bateria interna: 1 bateria 12 V 7A -
Autonomia: Até 25 minutos com PC 
onboard + monitor LDC de 17" Garan-
tia:12 meses de garantia 

 
19 1 UND Galeria Individual em ACM Prata Es-

covado, com impressão em UV, apli-
cado no Veludo, com Moldura Prata, 
de 30 centímetros de altura e 40 cen-
tímetros de comprimento 

 

 

 

 350,00 

 

350,00 

 

 

 

   VALOR TOTAL    R$ 83.408,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prazo de validade da Proposta até 31/12/2019. 
 
 
__________________________ 
Representante Legal da Empresa  
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ANEXO II 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
A empresa . . . . . . . , inscrito no CNPJ nº . . . . . . , com sede à . . . . . . , neste ato representada pe-
lo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o 
Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos 
poderes para  junto a Câmara Municipal de Ouro Verde – SC, praticar os atos necessários com rela-
ção à licitação na modalidade de Pregão Presencial, podendo para tanto apresentar lances, negociar 
preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação, interpor recursos, podendo ainda, substabelecer esta a outrem, com ou sem 
reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 

Local, data e assinatura, . . . . . . . . . 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 
 
 
(NOME DA EMPRESA)___________________, CNPJ nº. . . . . . . . . . , sediada (endereço comple-
to)_______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisi-
tos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de de-
clarar ocorrências posteriores. 

 
Local e data, _______________ , ___ de ____________de 2019 

 
 

___________________________________________ 
(nome e identidade do representante legal) 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFI-

CAÇÃO 
 
 
A Camara Municipal de Vereadores de Ouro Verde 
 
Pregão Presencial nº. 001/2019 
 
 
O signatário da presente, em nome da proponente ..... (qualificação completa da proponente), decla-
ra para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou 
que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
 

Local, . . . . . . . de . . . . . . . . de 2019. 
 
 
 

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal) 
(carteira de identidade número e órgão emissor) 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 

 
 

A empresa . . . . . . . , inscrita no CNPJ nº . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o Sr.. 
. . . . .. . . .,portador 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 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 em qualquer trabalho, salvo na condição de a-
prendiz a partir de 14 anos. Por ser verdade, firmamos a presente. 

 
Local, ...... de .................... 2019. 

 
 

..................................................................... 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 
 
A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OURO VERDE, Estado de Santa Catarina, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Rua João Maria Conrado nº. 425, com CNPJ nº. 
04.041.533/0001-72,  neste ato representado pelo Presidente Sr. CLODOALDO JOSE BASOTTI, a 
seguir denominado CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa ................................, Pessoa jurídi-
ca de direito privado, com CNPJ nº ........................, com sede na . . . . . . . ., nº . . . . . , na cidade de 
....................................., Estado de. . . . . , neste ato representado pelo Sr. . . . . . , brasileiro, . . . . . . . , 
Portador da Cédula de Identidade nº. . . . . . . . , com CPF nº . . . . . . . . , residente e domiciliado na 
cidade de . . . . . . . . . . . . . , a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada o 
constante nas cláusulas a seguir enumeradas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
Objeto Aquisição de equipamentos e mobiliário padronizado para equipar a Nova Unidade da Cama-
ra Municipal de Vereadores do Município de Ouro Verde /SC, sito a Rua João Maria Conrado nº 425- 
Centro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONTRATAÇÃO 
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teo-
res são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatório, edital de licitação, especificações, 
memoriais e proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e legislação pertinente à es-
pécie. 
 
Parágrafo Único: A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência 
de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os 
mesmos às normas da Lei nº. 8.666/93 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL 
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos de equipamentos e mobiliário 
padronizado para equipar a nova sede da Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde /SC. 
. a importância de R$ ....................(...........................), perfazendo o valor  de R$ .................. 
(.........................), daqui por diante denominado "Valor Contratual", que serão empenhados a conta  
da dotação: . . . . . . . . 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
O Pagamento do Objeto  será efetivado com recursos próprios da Câmara Municipal de Vereadores 
de Ouro Verde, mediante a apresentação de nota fiscal; Conforme Protocolo ICMS nº 042, de 
03/07/2009, a partir de 1º de abril de 2011, institui a obrigatoriedade de utilização da Nota Fiscal Ele-
trônica em substituição às Notas modelos 1 e 1-A 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO 
O presente contrato terá duração de..........(..........).............., contados a partir da data de sua assina-
tura. 
 
Parágrafo único: Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza 
trabalhista, previdenciária, social ou tributária, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
A fiscalização e o acompanhamento da entrega dos materiais do  objeto deste Contrato, serão feitos 
pelo CONTRATANTE, através de profissionais qualificados e devidamente credenciado. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DA SESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem 
autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
À CONTRATADA serão aplicadas multas pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma, a saber: 
(a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do Contrato por dia consecutivo de atraso em re-
lação ao prazo de entrega dos bens; (b) de 1% (um por cento) do valor contratual quando a CON-
TRATADA, por ação, omissão ou negligência, infringir qualquer das obrigações estipuladas neste 
instrumento; (c) suspensão do direito de participar em licitações/contratos do ora CONTRATANTE ou 
qualquer órgão da administração direta ou indireta (federal, estadual ou municipal), pelo prazo de até 
02 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão ou a rescisão administrati-
va do presente Contrato. 
 
CLÁUSULA NONA - DA APLICAÇÃO DAS MULTAS 
Quando da aplicação de multas, o CONTRATANTE notificará à CONTRATADA que terá prazo de 5 
(cinco) dias para recolher à Tesouraria do CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena 
de incorrer em outras sanções cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE FORNECIMENTO DE BEM (NS) E PRORROGAÇÃO 
A CONTRATADA obriga-se a entregar à CONTRATANTE o(s) materiais(s) nos endereço , do Edital 
de Pregão nº. 001/2019, no prazo improrrogável de até 20 dias, correndo as despesas de frete por 
sua conta. 
 
§ 1°. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativos aos fornecimentos contratados, deverá esta comunicar e 
justificar o fato, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que, a contratante tome as 
providências cabíveis, inclusive no que diz respeito à aceitação ou não do alegado. 
 
§ 2°. Enquanto perdurar o impedimento o CONTRATANTE se reserva o direito de contratar o forne-
cimento do(s) bem(ns) com outro fornecedor, desde que respeitadas as condições desta licitação, 
não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE DE QUALIDADE 
O CONTRATANTE reserva-se o direito de, a qualquer tempo, antes e após a contratação, solicitar 
inspeções para verificar se o(s) bem(ns) e/ou o processo de fabricação atendem às exigências das 
normas e especificações técnicas. 
 
§ 1°. Sendo a inspeção realizada nas instalações do fabricante, a CONTRATADA deverá avisar por 
escrito ao CONTRATANTE, com antecedência de 2 (dois) dias, da data em que o bem estará pronto 
para ser inspecionado. A aceitação do bem inspecionado não isenta a CONTRATADA da responsa-
bilidade quanto ao cumprimento dos termos de garantia do(s) bem(ns). 
 
§ 2°. O produto entregue em desacordo com as características, especificações, validade e/ou com as 
quantidades do edital, verificadas no ato de seu recebimento, deverá ser substituído ou complemen-
tado. Nestes casos, o prazo para reposição e/ou substituição e/ou complementação será determina-
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do pelo CONTRATANTE e sua inobservância implicará na aplicação das penalidades previstas no 
edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DO OBJETO 
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Adminis-
tração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto per-
durarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
O CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir o Contrato, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espé-
cie, nos seguintes casos: (a) quando a CONTRATADA falir ou for dissolvida; (b) quando a CONTRA-
TADA transferir no todo ou em parte o Contrato sem a prévia anuência do CONTRATANTE. 
 
§ 1°. A rescisão do Contrato na mesma forma prevista no caput ocorrerá nas seguintes hipóteses: 
I - Por ato unilateral escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo 78 da Lei 8.666/93; II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo 
da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
III - Judicial, nos termos da legislação. 
 
§ 2°. A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará 
a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis. 
 
§ 3°. O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente de cláusulas expressas, 
poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 
Serão incorporados a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha 
ser necessária durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
alterações nas especificações quantitativas e qualitativas ou prazos do(s) bem(ns) fornecido(s) ao 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das presentes cláusulas contratuais, serão 
resolvidos administrativamente entre as partes, de acordo com a legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 
Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como 
dos demais documentos vinculados ao presente Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro 
da Comarca de Abelardo Luz, Estado de Santa Catarina, não obstante qualquer mudança de domicí-
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lio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos pode-
res para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 
 
Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor na presença 
de duas testemunhas que estão cientes de todo conteúdo do presente contrato, a fim de que produza 
seus efeitos legais. 
 

Ouro Verde – SC, . . . . . de . . . . . . . .de 2019 
 
Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Verde 

– SC 
Contratante 

______________________ 
Contratada 

 
 
Testemunhas:   ____________________________      
 
 
                           _____________________________  
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ANEXO VII 
FOTOS ILUSTRATIVAS CONFORME ITENS. 

 
ITEM 1 - PLENÁRIO 
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ITEM 2 - SALA 001 
 

 
 
 
ITEM 003 - SALA 002 
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ITEM 004 - COZINHA 

 
 
 
 
ITEM 005 - POLTRONA (CADEIRA) NA COR PRETO 
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ITEM  6 - POLTRONA (CADEIRA)  NA COR MARROM 

 
 
ITEM 7 - POLTRONA (CADEIRA) NA COR PRETO 
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ITEM  8 - POLTRONA (CADEIRA) na Cor Marrom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM  9 - POLTRONA (CADEIRA) NA COR MARROM 
 

 
 
 
ITEM 10- POLTRONA (CADEIRA) NA COR PRETO 
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CLODOALDO JOSE BASOTTI 
Presidente da Câmara Municipal  
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