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       PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO 

                            PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 PMCP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2022 PMCP 

 

O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC, torna público por intermédio da comissão de Licitação que fará realizar 

às 09:00 horas do dia 11 de agosto de 2022, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, Pelo Menor Preço 

Por Global, regida pela Lei nº 10.520/02, regulamentada pela Lei Ordinária Municipal n. 1.414/2007 e pela Lei 

Complementar nº 123/06, por este Edital e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e demais normas legais federais e 

municipais vigentes, na Rua Duque de Caxias, 3601, Centro, nesta cidade. 

 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO  

O Pregão, na forma Eletrônica será conduzido pela pregoeiro oficial do Município, em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através de 

Sistema Eletrônico no endereço “http://comprasbr.com.br”, conforme datas e horários a seguir:  

 

PREGÃO ELETRÔNICO - PROCESSO Nº 76/2022 PMCP 

FORMA DE JULGAMENTO: PELO MENOR PREÇO POR GLOBAL 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DE 01/08/2022 ATÉ AS 08H59MIN DO DIA 11/08/2022. 

INÍCIO DA SESSÃO E DISPUTA DE PREÇOS: 11/08/2022 ÀS 09H00MIN 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO:  http://comprasbr.com.br. 

 

1. DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SIP), INCLUINDO SOFTWARES DE PABX VIRTUAL, 

UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL (URA) E CENTRAL ATENDIMENTO, COM  O FORNECIMENTO 

DOS APARELHOS DE TELEFONIA FIXA IP  (TIPO HARD PHONE) EM COMODATO, FORMANDO UMA 

SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA E COLABORATIVA, HOSPEDADA EM DATACENTER DA 

CONTRATADA, VISANDO ATENDER AOS FUNDOS, FUNDAÇÕES E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CORREIA PINTO/SC – PROCESSO E-CIGA ELETRONICO N° 76/2022 - PMCP, em conformidade com as 

especificações mínimas e quantitativos descritas no Anexo I – Termo de Referência e minuta contratual, toda parte 

integrante deste Edital.  

 

2. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S):  

 

2.1. Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão ser 

formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados até o segundo dia útil anterior à data do abertura das propostas 

à Secretaria de Administração, Setor de Licitações e Contratos aos cuidados da Comissão de Licitação, devidamente 

protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de agilidade, ser transmitidos via e-mail, com a remessa do 

original via registro postal (obedecido o prazo citado anteriormente);  

 

2.2. Outras informações pelo telefone: (49) 3243-1150. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

 

3.1. A participação no Pregão, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços e inserção dos respectivos documentos de 

habilitação exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido. 

 

3.2. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/
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sistema ou da desconexão do seu representante. 

 

3.3. A participação da Licitante nesta Licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e obrigará o 

proponente vencedor a entrega dos produtos nas condições, locais e prazos definidos. 

 

3.4. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa 

associada ou pelos telefones: suporte Campo Grande/MS: (67) 3303-2730 | (67) 3303-2702 Tel. Comercial: (67) 3303-

2728 ou através do Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR ou pelo e-mail contato@comprasbr.com.br. 

 

4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DO PORTAL DE COMPRAS ELETRÔNICAS DO 

COMPRAS BR:  

 

4.1. O credenciado pela empresa deverá dispor de cadastro no portal de licitações, obtenção de chave de identificação 

(login) e de senha pessoal e intransferível a ser criada pelo licitante no site http://comprasbr.com.br. 

 

4.2 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo a Prefeitura do Município ou ao ComprasBR, qualquer 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

4.3 Os interessados deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao 

ComprasBR.  

 

4.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica para a empresa licitante: 

 

a) presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 

 

4.5 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica para a empresa licitante: 

 

a) presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 

 

b) obrigar-se pelas transações efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros seus 

lances e propostas; 

 

c) dever de acompanhar as operações no sistema eletrônico, responsabilizando-se pelo ônus decorrentes da perda de 

negócios por inobservância de qualquer mensagem emitido pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão. 

 

4.6. Nos casos de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que queiram receber os benefícios da Lei Complementar 

nº. 123/06, deverão declarar sua condição no sistema. 

 

4.7. A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da LC 123/06, caracterizará o crime de que trata o art. 

299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital. 

 

4.8. Ficará impedido de participar do presente procedimento licitatório qualquer licitante que tenha algum fato que o 

impeça de tomar parte do certame ou que tenha sido declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração 

Pública. 

 

4.9. A simples apresentação da proposta por parte do licitante, corresponde à sua indicação de que inexistem fatos que 

impedem de participar da presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 

 

5. DAS PROPOSTAS: 
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5.1. O envio da proposta eletrônica será feito exclusivamente através do site http://comprasbr.com.br até o dia e 

horário previstos neste Edital, devendo a licitante confirmar em campo próprio do sistema, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital, manifestando pleno 

conhecimento e aceitação das regras do certame. 

 

5.1.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções 

previstas no Decreto Federal nº. 10.024/19. 

 

5.2. A licitante, ao inserir sua proposta, informará nos campos próprios do sistema eletrônico (“Condições do 

Proponente” e caso necessário em “Informações Adicionais”), o seguinte: 

 

5.2.1. ESPECIFICAÇÃO dos produtos ofertados, conforme anexo I. 

 

5.2.2. PREÇO UNITÁRIO E TOTAL expressos em reais, incluindo todos os custos necessários à execução do objeto, 

tais como impostos encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, taxas, seguros, deslocamentos de 

pessoal e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo (direto ou indireto) do contrato. 

 

5.2.3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA de no mínimo 60 dias. 

 

5.2.3.1. Caso o prazo de validade da proposta não for expressamente indicado na proposta eletrônica, será considerado 

como aceito, para efeito de julgamento, aqueles indicados no item 5.2.3. 

 

5.2.3.2. Caso seja informado prazo em desacordo com o mínimo estipulado, conforme for o caso, ao Pregoeiro é 

facultada a realização de diligências, e, não sendo alterados esses prazos, desclassificará a proposta da licitante. 

 

5.2.4. MARCA A Licitante deverá colocar marca/modelo em todos os produtos ofertados, caso não conste na proposta 

a pregoeira poderá solicitar que o licitante declare a marca no momento da sessão. 

 

5.2.4.1. Não será aceito como marca o nome do Fabricante, caso a licitante coloque o nome do fabricante, ficara a 

critério da Autarquia a escolha da marca do fabricante indicado. 

 

5.2.4.2. Quando o produto/serviço for fornecido/prestado pela própria empresa, está deverá informar no campo 

“marca” o nome “MARCA PRÓPRIA”, sob pena de restar caracterizada a identificação da empresa e posterior 

desclassificação. 

 

5.3. As propostas deverão ser lançadas na plataforma. 

 

5.3.1. As propostas poderão ser enviadas, substituídas ou excluídas até a data e hora estipuladas neste edital. 

 

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, bem como 

as que apresentem omissões ou irregularidades insanáveis. 

 

5.5. Após a abertura das propostas, não caberá desistência das mesmas e os preços propostos serão de exclusiva 

responsabilidade das licitantes, não lhes assistindo direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto, salvo por motivo justo e comprovado decorrente de fato superveniente e 

aceito pelo Pregoeiro. 

 

5.6. O Pregoeiro poderá solicitar das licitantes quaisquer outras informações que julgar pertinentes para o perfeito 

conhecimento e julgamento das propostas, respeitado o art. 43, § 3º da Lei 8666/93; sendo que estas deverão ser 

enviadas, no prazo estipulado pelo mesmo no sistema, através do e-mail, sob pena de desclassificação das propostas. 
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5.6.1. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro poderá suspender o 

pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes via sistema eletrônico. 

 

5.7. No julgamento das propostas, em favor da ampliação da disputa, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação. 

 

5.8. A Proposta deve estar no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada 

item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme 

mencionado acima, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

 

5.9. As informações e/ou dúvidas de como incluir propostas e participar do procedimento licitatório podem ser sanadas 

pelo serviço de atendimento do portal de licitações Compras BR, no site http://comprasbr.com.br, através do link “fale 

conosco” ou através dos telefones (67) 3303-2730 ou (67) 3303-2703 (horário comercial), ou ainda, na Diretoria de 

Compras e Licitações através do telefone (49) 3243-1150. 

 

5.10. Para a inclusão das propostas, o representante credenciado, deverá aceitar eletronicamente o “Termo de 

Credenciamento” possibilitando a Administração conhecer qual representante está autorizado pela licitante a participar 

da presente licitação e o “Termo de Habilitação” informando que cumpre plenamente os requisitos da habilitação 

exigidos no presente pregão. 

 

6. DA HABILITAÇÃO:  

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos 

no edital (sob pena de desclassificação para quem não obedecer esta etapa), até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. O envio 

da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso 

e senha. 

   

6.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

6.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou;  

 

6.2.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

ou; 

 

6.2.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

dos nomes e endereços dos diretores em exercício. 

 

6.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2.5. Certidão simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial, emitida até 180 (cento e oitenta) dias da 

data de abertura do certame. 

 
 
6.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

 

6.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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6.3.2. 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 contratual; 

 

6.3.3. Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda Federal, e a Dívida 

Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

 

6.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

6.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal; 

 

6.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

6.3.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular 

no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

 

6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

 

6.4.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica e que 

esteja dentro do seu prazo de validade; 

 

6.4.1.1. Caso não conste expressamente o prazo de validade, será considerada válida a Certidão de que trata o item 

anterior que tenha sido emitida no máximo até 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do certame. 

 

6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.5.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a 

execução de contrato pertinente ao objeto da licitação, contendo nome, cargo, assinatura do responsável pela informação 

e endereço completo, bem como se foram cumpridos os prazos de entrega e a qualidade dos produtos/serviços, em 

características, quantidades e prazos, referentes principalmente quanto aos itens de maior relevância técnica e valor 

significativo, além de corresponder a execução de 50% destes itens, que são:   

a – Execução de serviço de telefonia IP;  
b – Execução de serviço de telefonia IP referente a quantidade de linhas;  
c  – Execução de serviço de telefonia IP referente a quantidade de aparelhos;  
d  – Execução de serviço de telefonia IP, com central telefônica, referente a quantidade de ramais;  
Obs.:   
a) Para evitar possível suspeição de restrição, os atestados poderão ser desmembrados em suas parcelas de maior relevância, alíneas “a”, “b”..., cada 

qual correspondendo a um atestado, desde que compatíveis com o licitado, ou seja, a licitante poderá apresentar mais de um atestado que comprove 

o atendimento da capacidade técnica, principalmente as parcelas de maior relevância técnica;  
b) Justifica-se o atestado tendo em vista que os objeto baseia-se em serviços público importante para comunicação da Administração e Munícipes, 

de grande relevância. Justifica-se também a solicitação das alíneas, tendo em vista que são os itens que apresentam maior complexidade e relevância 

técnica, e são estes itens que irão determinar a qualidade e a execução final. 3 – Quanto ao percentual do atestado operacional vide súmula 263 TCU 

e (Acórdãos 1.432/2010, 717/2010, 2099/2009, 2088/2004, 1284/2003, todos do TCU-Plenário).  

 

6.5.2. Apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA do referido atestado de capacidade técnica 

apresentado no item 6.1, que o responsável técnico (profissionais da área de Engenharia Elétrica, incluindo engenheiros, 

tecnólogos) da proponente tenha executado ou estar em execução ao menos a 12 meses os serviços de Telefonia e 

Central Telefônica privativa. Tal comprovação deverá ser apresentada através de ART de obra ou Serviço conforme 

Contrato vigente.  

 

6.5.3. Declaração da empresa informando o(s) engenheiro(s) responsável(is) pela execução dos serviços, objeto deste 

edital, bem como o vínculo deste(s) com a mesma. 
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6.5.4. A comprovação do vínculo profissional dar-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:  

 

I – No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (contendo as folhas que demonstrem o número de registro e a qualificação civil) e 

contrato de trabalho; 

  

II – No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio 

competente, do domicílio ou sede do licitante;  

 

III – No caso de profissional autônomo/liberal: contrato de prestação de serviço devidamente registrado em Cartório de 

Registro de Títulos.  

 

6.5.5. Poderão participar empresas devidamente registradas e em situação regular junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA do estado de Santa Catarina, para prestar serviços compatíveis ao objeto licitado do 

presente processo licitatório, a comprovação se dará através de apresentação de cópia original ou fotocópia autenticada 

da referida certidão.  

 

6.5.6. Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA ou CAU, dentro do seu prazo de validade, do(s) profissional 

(is) responsável(is) técnico(s) da proponente junto ao estado de Santa Catarina; 

 

6.5.7. As empresas participantes deverão apresentar técnico responsável com certificação NR10, a comprovação se dará 

através de cópia do certificado e cópia do registro empregatício.  

 

6.5.8. Apresentar Declaração da Operadora fornecido pela ABR Telecom, com especificação que a mesma está apta a 

fazer portabilidade numérica. 

 

6.5.9. Apresentar comprovação junto ao site da ANATEL que a empresa possou Autorização para entregar serviços de 

telefonia fixa no município. A Comprovação pode ser feita através de print da tela com o link para conferencia. 

 

6.5.10. Certificação técnica dos Equipamentos: A contratada deverá utilizar equipamentos homologados pela 

ANATEL. A comprovação se dará através da apresentação de relação dos equipamentos que serão utilizados (não sendo 

necessária a comprovação da aquisição dos mesmos) e dos certificados de homologação dos equipamentos que podem 

ser emitidos no site da própria ANATEL. 

 

6.5.11. Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica do prestador, informando nome, CPF, carga 

horária semanal, cargo, função e número de inscrição no respectivo Conselho Profissional competente. 

 

6.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 

diferenciado previstos na Lei Complementar Federal n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 

6.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais 

exigências do edital. 

 

6.8. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

6.9. As licitantes já qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência 

de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
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6.10. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

6.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, 

informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 

6.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 

6.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

6.14. OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:  

 

6.14.1. Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos termos do 

disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; (Anexo III). 

 

6.14.2. Declaração de que não emprega menores de idade, ou, se empregando-os, estão enquadrados na condição de 

aprendiz, inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666 (só para empresas); (Anexo IV). 

 

6.14.3. Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação: Idoneidade, 

Condições Impeditivas e que não possui Servidor Público, conforme Lei 10.520/02 e da Lei nº 8666; (Anexo V). 

 

6.14.4. Ficha Cadastral de Fornecedores com dados atualizados (Anexo VI). 

  

6.14.5. A ME ou a EPP que pretende se beneficiar do direito de preferência, instituído pela LC 123/06, deverá apresentar 

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou Certidão do Registro Civil de Pessoa Jurídica, emitida em até 

90 dias da data da abertura dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento como microempresa ou empresa 

de pequeno porte (se for o caso); 

 

6.14.6. A não apresentação da Certidão Simplificada ensejará em não enquadramento na condição de ME ou EPP; 

 

6.14.7. A inobservância do disposto acima, isentará a Administração da concessão dos benefícios previstos nos Artigos 

42 e 49 da Lei Complementar n.º 123/2006.  

  

6.14.8. Quanto à regularidade fiscal dos Microempreendedores Individuais – MEI, Microempresas - ME e Empresas de 

Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006: Os Microempreendedores Individuais – MEI, 

Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, beneficiárias do tratamento diferenciado e favorecido previsto 

na Lei Complementar n.º 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

  

6.14.9. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

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. 

 

6.14.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, especialmente a definida no Artigo 7º.  
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6.14.11. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da 

matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as 

filiais.  

 

NOTAS:  
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 dias, contados da data da sua emissão, 

exceto as extraídas pela Internet;  

- A aceitação dos documentos obtidos via “Internet” ficará condicionada à confirmação de sua validade, também por 

esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pela Pregoeira. 

- A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste edital 

inabilitará o licitante. 

- Todas as declarações exigidas para a habilitação da empresa deverão estar assinadas por seu responsável legal e, 

preferencialmente, elaboradas em papel da empresa. 

- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta;  

- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for filial, todos os documentos deverão estar em nome desta;  

- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e filiais, serão 

aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do CNPJ do Proponente;  

- A ausência ou ilegibilidade de qualquer dos documentos ou declarações obrigatórias elencadas acima acarretará a 

imediata inabilitação da empresa para participar do certame.  

 

7. DO DIREITO A IMPUGNAÇÃO E AO RECURSO:  

 

7.1. A Impugnação ao ato convocatório poderá ser protocolada no prazo de até 02 (dois) dias úteis da data fixada para 

a realização da sessão pública, e deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, Setor de Licitações e 

Contratos, aos cuidados da Comissão de Licitação (Pregoeiro) junto a Av. Duque de Caxias, nº 3601, Centro, Correia 

Pinto/SC, obrigatoriamente no Setor de Licitações e/ou no e-mail: licitacao@correiapinto.sc.gov.br,  nos termos do 

artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;  

 

7.2. O(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) precluso(s) e intempestivo(s) não será(ão) conhecido(s).  

 

7.3. Vedada à licitante a utilização de impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento 

da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar 

sumariamente os expedientes. 

 

7.4. Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes providências:  

a) Anulação ou revogação do edital;  

b) Alteração do edital e a manutenção da licitação com a sua republicação e reabertura do prazo;  

c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada nova publicação e reabertura do prazo nos casos em que 

a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.  

 

7.5. Os atos decisórios do Pregoeiro e Autoridade Competente poderão ser objeto de recurso administrativo no prazo de 

03 (três) dias úteis nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

7.6. Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão Eletrônico, o sistema ficará 

aberto por um período de quinze minutos, para que as licitantes que desejam recorrer contra decisões do pregoeiro 

possam fazê-lo, manifestando motivadamente, sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado 

juntar memoriais contará com o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, contadas a partir 

da data da sessão;  

 

7.7. Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na Sessão Publica acima referida, terão o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente;  

mailto:licitacao@correiapinto.sc.gov.br
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7.8. A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso são pressupostos de admissibilidade do recurso;  

 

7.9. O recurso será endereçado deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, Setor de Licitações e 

Contratos, aos cuidados da Comissão de Licitação (Pregoeiro) junto a Av. Duque de Caxias, nº 3601, Centro, Correia 

Pinto/SC, obrigatoriamente no Setor de Licitações e/ou no e-mail: licitacao@correiapinto.sc.gov.br, o qual será 

encaminhado à Autoridade Competente, para apreciação e decisão;  

 

7.10. A falta de manifestação devidamente motivada, no prazo concedido pelo sistema importará a preclusão do direito 

de recurso.  

  

7.11. Os encaminhamentos das contrarrazões deverão ser protocolados no prazo de 03 (três) dias úteis, contado do 

encerramento do prazo de recurso pelo sistema, junto à Secretaria Municipal de Administração, Setor de Licitações e 

Contratos, aos cuidados da Comissão de Licitação (Pregoeiro) junto a Av. Duque de Caxias, nº 3601, Centro, Correia 

Pinto/SC, obrigatoriamente no Setor de Licitações e/ou no e-mail: licitacao@correiapinto.sc.gov.br, Far-se-á de 2ª a 6ª 

feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 17h30min sob pena de não apreciação e nulidade.  

 

7.12. Aos atos do Pregoeiro ou da Autoridade Competente cabem: Recurso, Representação e Pedido de Reconsideração, 

nos termos da legislação.  

 

8. DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO  

 

8.1. Após a classificação das propostas, no horário previsto neste Edital, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, 

quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

8.1.2. Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor, de forma 

decrescente. 

 

8.2. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos. 

 

8.2.1. O Pregoeiro disponibilizará o item para disputa no modo aberto, o qual terá etapa de lances com duração de 10 

(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 

(dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

 

8.2.2. A prorrogação automática da etapa de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que 

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

 

8.2.3. Não havendo novos lances no período de prorrogação a etapa de lances encerrar-se- á automaticamente o 

pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da 

consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa). 

 

8.3. Não serão aceitos 2 ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo sempre aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar. 

 

8.4. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que inferior ao seu último 

lance e diferente de qualquer lance válido. 

 

8.5. Durante a sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 

identificação do licitante. 

 

mailto:licitacao@correiapinto.sc.gov.br
mailto:licitacao@correiapinto.sc.gov.br


 

                        
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  10 

 

 

Processo Licitatório nº 76/2022 

Pregão Eletrônico  

PMCP 

 

                       PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO 

                 Estado de Santa Catarina 
Avenida Duque de Caxias, 3601, Centro, Correia Pinto/SC - CEP 88535-000 

Fone: (49) 3243-1150 – www.correiapinto.sc.gov.br 

 

 
8.6. Se algum licitante der lance que esteja nitidamente em desacordo com a disputa, poderá tê-lo cancelado pelo 

Pregoeiro através do sistema, justificando-o o através de mensagem aos participantes. 

 

8.7. Conforme previsto será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte, entendendo-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas por 

aquelas sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta não seja de 

outra ME ou EPP. 

 

8.8. Após a etapa de lances, o Pregoeiro ainda poderá negociar com a vencedora, para que se obtenha preço melhor, não 

se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

 

8.9. Após verificada a melhor proposta e finda a fase de negociação, o Pregoeiro abrirá oportunidade para que os demais 

licitantes se manifestem quanto ao interesse de cotar o objeto com preço igual ao do licitante vencedor, na sequência da 

classificação e excluído o percentual referente à margem de preferência, os quais formarão cadastro de reserva para o 

caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, quando: 

 

8.9.1. Convocado para assinar a ata não o fazê-lo no prazo e condições estabelecidas neste edital; 

 

8.10. Se houver mais de um licitante interessado em cotar o preço, estes serão classificados segundo a ordem da última 

proposta apresentada durante a fase competitiva; 

 

8.11. No caso de desconexão do Pregoeiro, durante a etapa de lances, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

aos licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

 

8.12. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 30 (trinta) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação formal do pregoeiro aos licitantes pelo sistema eletrônico. 

 

8.13. Após a notificação do Pregoeiro, o arrematante terá o prazo de até 04 (quatro) horas úteis, para enviar a proposta 

adequada ao último lance ofertado após a negociação e, se necessário, documentos complementares, a ser encaminhado 

ao e-mail licitacao@correiapinto.sc.gov.br, conforme Decreto nº 10.024, de 2019: Art. 38, §2º. 

 

8.13.1. Excepcionalmente a arrematante poderá remeter referidos documentos e sua proposta readequada, no mesmo 

prazo acima, pessoalmente no Setor de Licitações. 

 

8.13.2. No caso de envio por e-mail, o arrematante terá o prazo de 5 dias úteis para apresentar seus originais ou 

cópias autenticadas. 

 

8.14. Se a arrematante for habilitada, será declarada vencedora no sistema seguindo a fase recursal. 

 

8.15. Caso não haja recurso e solicitação de amostra e sendo o preço for de mercado, o objeto será adjudicado pelo 

Pregoeiro para o arrematante. 

 

8.15.1. Nos casos em que for solicitado amostra o item só será adjudicado perante o aceite do objeto. 

 

9. DO JULGAMENTO: 

 

9.1. No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela licitante que habilitada e obedecendo a todas 

condições deste Edital, apresentar o “PELO MENOR PREÇO GLOBAL”. 
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9.2. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da 

Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese. 

 

9.3. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 

9.4. Caso o Pregoeiro entenda que o preço apresentado seja inexequível, ele notificará o arrematante, via sistema, para 

que o mesmo comprove em 48 horas, que o seu preço é exequível, sob pena de desclassificação. 

 

9.5. Serão desclassificadas propostas que: 

 

9.5.1. Forem lançadas, mas não forem anexadas. 

 

9.5.2. Contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação. 

 

9.5.3. Não atendam às exigências do Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis 

ou defeitos capazes de dificultar o seu julgamento. 

 

9.5.4. Apresentarem preços excessivos, incompatíveis com os valores de mercado ou manifestamente inexequíveis. 

 

9.6. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real 

por todos os participantes. 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S):  
 

10.1. Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e do contrato decorrente;  

 

10.2. Assinar e devolver o contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias 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; 

 

10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 

25% do valor inicialmente contratado, pertinentes ao quantitativo, nos termos do parágrafo 1º da letra “d” do Inciso II 

do Artigo 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.  

 

10.4. Manter, durante toda a execução o contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital.  

 

10.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico;  

 

10.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;  

  

10.7. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão;  
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10.8. O Microempreendedor Individual – MEI, a Microempresa – ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos 

da Lei Complementar n.º 123/2006, para que essa possa participar do presente certame, deverá, à época do 

credenciamento acrescentar as expressões “Microempreendedor Individual”, “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno 

Porte” ou suas respectivas abreviações, MEI, ME e/ou EPP, à sua firma ou denominação, conforme o caso;  

  

10.9. É de responsabilidade da licitante a verificação do correto cadastramento de seus dados e de sua proposta no 

sistema do Portal de Licitações – Compras BR.  

 

13. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:  

 

13.1. O reajuste dos preços registrados encontra-se suspenso até disciplinamento diverso oriundo de legislação federal 

e nas condições desta. Assim, os preços permanecerão, em regra, invariáveis durante a sua execução, que fica adstrito 

à validade dos créditos orçamentários;  

 

13.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico financeiro, por meio 

de planilha de custos demonstrativa da majoração e após ampla pesquisa de mercado;  

 

13.3. Para a concessão da revisão dos preços, a Empresa deverá comunicar o Município de Correia Pinto a variação dos 

preços, por escrito, com pedido justificado de revisão do preço registrado, anexando documentos comprobatórios da 

majoração e/ou planilha de custos emitido(s) pelo(s) fornecedor(es);  

 

13.4. Caso o Município de Correia Pinto já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize o 

serviço, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já formalizado e 

empenhado;  

 

13.5. O Município de Correia Pinto terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos;  

 

13.6. Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no prazo 

ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município de Correia Pinto. 

 

13.7. A Empresa obrigar-se-á realizar as entregas pelo preço registrado caso o pedido de revisão seja julgado 

improcedente;  

 

13.8. Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira é 

o INPC.  

 

15. DO(S) PAGAMENTO(S):   

 

15.1. Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias do(s) serviço(s), à vista, mediante apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) 

decorrente(s) dos serviços prestados, conforme os valores constantes da “Proposta de Preços”, sem prejuízo das demais 

condições estabelecidas neste edital e na minuta do contrato.  

 

15.2. O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de 

que foram atendidas as condições estabelecidas no contrato, Proposta de Preços e demais Documentos inerentes ao 

Processo.  

 

15.3. O(s) pagamento(s) somente será(ão) liberados após a comprovação, por parte da CONTRATADA, da quitação 

integral de todas as responsabilidades trabalhistas e previdenciárias, inclusive FGTS dos funcionários envolvidos, 

ficando desde já o ente público isento do recolhimento de quaisquer verbas em eventual reclamação trabalhista. 
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15.4. Todo e qualquer fornecimento do lote fora do estabelecido neste edital será, imediatamente, notificada à licitante 

vencedora que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará, prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e 

risco tais substituições, sujeitando-se, também, as sanções previstas neste edital.  

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

 

16.1. Emitir o contrato em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados da data da Notificação;  

 

16.2. Encaminhar ao adjudicatário, em prazo não superior a 10 (dez) dias após a Notificação, o contrato e o respectivo 

Empenho;  

 

16.3. Efetuar os pagamentos em conformidade com as condições prescritas no Edital;  

 

16.4. Exercer ampla e permanente fiscalização durante a execução do objeto deste Edital. 

 

17. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

 

17.1. O(s) serviço(s) objeto desta licitação será(ão) adquirido(s) com recursos consignados na Dotação Orçamentária 

dos Órgãos Participantes: 

 

Secretaria da Agricultura: 09.001.20.606.0023.2081.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (51) 

Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana: 08.001.15.452.0008.2021.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (44) 

Secretaria da Educação: 10.001.12.361.0006.2090.3.3.90.00.00/0.1.01.1001 (85) 

Secretaria de Administração e Planejamento: 06.001.04.122.0002.2009.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (20) 

Fundo de Assistência Social: 14.003.08.244.0015.2030.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (3) 

Fundo/Secretaria de Saúde: 12.002.10.301.0005.2049.3.3.90.00.00/0.1.38.1064 (16) 

Fundação Hospitalar: 13.001.10.302.0013.2063.3.1.90.00.00/0.3.20.1002 (2) 

Fundação de Esporte e Cultura: 16.002.27.812.0007.2085.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (2) 

 

18. DO DIREITO DE RESERVA:  

 

18.1. O Município de Correia Pinto, 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 art. 59 da Lei de Licitações;  

 

18.2. O Município de Correia Pinto não se obriga a adquirir o(s) produto(s) cotado(s) por licitante vencedor na 

quantidade relacionada no ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens;  

 

18.3. Receber o(s) produto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 

e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação;  

 

18.4. O(s) produto(s) 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 Art. 76 da Lei de Licitações.  

 

19. DAS PENALIDADES E SANSÕES: 

 

19.1. No caso de o convocado não assinar o Contrato, ou, deixar de apresentar documentos solicitados para a contratação 

ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) da sua 

Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito de convocar outro Licitante, 

observada a ordem de classificação e o direito de preferência para ME ou EPP e, assim sucessivamente, hipótese em 

que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor;  
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19.2. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 

ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 2 (dois) anos ou enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

 

19.3. No caso de atraso injustificado por parte do contratado na execução do contrato, a partir do primeiro dia, o mesmo 

sujeitar-se-á à multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor inadimplente, que não excederá 

a 20% (vinte por cento) do montante, que será descontado dos valores eventualmente devidos pelo Município, ou ainda, 

quando for o caso, cobrados administrativamente ou judicialmente. 

 

19.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, além do disposto no subitem 20.1, 20.2 e 20.3, estará o 

contratado sujeito às seguintes sanções: 

 

a) advertência; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato; 

c) suspensão temporária de licitar e contratar com o Município pelo período de até 02 (dois) anos consecutivos; 

d) declaração de inidoneidade. 

 

19.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o Município e de 

declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas a 

CONTRATADA juntamente com a multa e obedecerão ao disposto na legislação, no que concerne às hipóteses de 

aplicação, quantum e consequências. 

 

19.6. A advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas contratualmente, por culpa exclusiva da CONTRATADA. 

 

19.7. A advertência poderá, ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 

desenvolvimento da entrega dos produtos/serviços do CONTRATANTE, a critério da fiscalização, desde que não caiba 

a aplicação de sanção mais grave. 

 

19.8. O CONTRATANTE observará a boa-fé da CONTRATADA e as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que 

a infração foi praticada. Assim, a Administração poderá deixar de aplicar a penalidade ou mesmo substituí-la por sanção 

mais branda, desde que a irregularidade seja corrigida no prazo fixado pela fiscalização e não tenha causado prejuízo a 

CONTRATANTE ou a terceiros. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 

20.1. No interesse do Município de Correia Pinto, sem que caiba ao Participante qualquer reclamação ou indenização, 

poderá ser:  

 

a) adiada a abertura da licitação;  

b) alterada as condições do Edital, obedecido ao disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares.  

c) filmada e/ou gravada a sessão e este expediente ser utilizado como prova.  

 

20.2. Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos Municípios, no 

endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br.  

 

20.3. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

licitantes, desde que não comprometam o interesse do Município, a segurança e o objetivo da contratação.  

  

http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/
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20.4. As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 

pelo pregoeiro, sob pena de desclassificação.  

 

20.5. É facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar nos prazos estipulados.  

 

20.6. Nenhuma indenização será devida às proponentes por apresentarem documentação ou proposta relativa ao presente 

pregão eletrônico.  

 

20.7. Em caso de REVOGAÇÃO ou ANULAÇÃO deste Pregão Eletrônico serão observadas as disposições da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e alterações.  

 

20.8. A proponente é exclusivamente responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação, respondendo a qualquer tempo pelos mesmos.  

 

20.9. O presente edital e seus anexos são complementares entre si de forma que qualquer condição, especificação, 

obrigação e outros constantes em um e omitido em outro será considerado válido e existente para todos os fins.  

  

20.10. Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregão: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo Padrão da Proposta de Preços; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação; 

Anexo IV – Modelo de Declaração de não emprego de menores; 

Anexo V – Modelo de Declaração que cumpre as condições de Habilitação, Idoneidade; 

Anexo VI – Minuta de Contrato Administrativo. 

Anexo VII – Ficha Cadastral de Fornecedores 

  

21. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Correia Pinto do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias desse processo, Edital e 

seus anexos.  

 

Correia Pinto/SC, 29 de julho de 2022.  

 

__________________________ 

Edilson Germiniani dos Santos 

Prefeito 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 PMCP 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.  OBJETO: 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SIP), INCLUINDO SOFTWARES DE PABX VIRTUAL, UNIDADE 

DE RESPOSTA AUDÍVEL (URA) E CENTRAL ATENDIMENTO, COM  O FORNECIMENTO DOS 

APARELHOS COMPLETOS DE TELEFONIA FIXA IP  (TIPO HARD PHONE) EM COMODATO, 

FORMANDO UMA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA E COLABORATIVA, HOSPEDADA EM 

DATACENTER DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AOS FUNDOS, FUNDAÇÕES E PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO/SC – PROCESSO E-CIGA ELETRONICO N° 76/2022 – PMCP. 

 

1.1 Detalhamento do Objeto: 

Contratação de empresa para fornecimento, implantação, configuração de Serviços de integração telefônica, composta 

por Central PABX in cloud, aparelhos telefônicos IP, instalação, manutenção preventiva e corretiva, transferência de 

conhecimento com suporte técnico especializado, atualizações de tecnologia, ligações locais e nacionais para telefones 

fixos e móveis, portabilidade de 39 linhas telefônicas do município de Correia Pinto/SC .O Sistema deverá fornecer 100 

ligações Simultâneas com capacidade de abrangência para até 1.000 ramais IP, 100 usuários de chat corporativo.  Os 

serviços mencionados compreendem a locação de equipamentos e fornecimento de minutos conforme a necessidade do 

município.  

 01 PABX IN CLOUD 

 120 Telefones IP ; 

 05 Telefones IP sem fio; 

 05 Bases para telefone IP sem fio; 

 100 softphone; 

 Pacote minutos ilimitado para telefones Fixo Brasil; 

 Pacote de minutos ilimitado para telefones Móvel Brasil; 

 100 Usuários Chat Corporativo; 

 5 Usuários Administradores Chat Corporativo 

 Fornecimento de equipamentos para interligação da rede pública de telefonia com o objeto desta licitação. 

 Fornecimento de software de gestão e gerenciamento do sistema de telefonia IP. 

 Implantação, configuração e manutenção dos equipamentos e sistemas previstos neste edital. 

 Suporte técnico aos equipamentos fornecidos pela contratada. 

 Suporte nos canais de comunicação com a rede pública fornecidos pela contratada. 

 Treinamento aos usuários do sistema de telefonia. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

Com o objetivo de modernizar os serviços de comunicação, a presente contratação visa a implantação de um 

serviço de telefonia efetivo, moderno e robusto, e desta forma, proporcionar uma maior produtividade institucional e 

celeridade na resolução de problemas técnicos e administrativos rotineiros do órgão. 

 

Com Objetivo de melhorar sua infraestrutura aliada a uma redução de custos, o município está buscando um 

serviço que modernize a estrutura atual aliada a uma economia, desta maneira o formato de comodato dos equipamentos 

trará uma redução aos cofres do município pois os mesmos não iram ter custo algum com centrais telefônicas, telefones, 

manutenção. 
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Importante destacar que o sistema de comunicação e telefonia IP é um sistema de alta complexidade, o que 

requer o domínio de conhecimento e serviços altamente especializados para que possa oferecer ambientes íntegros, 

disponíveis e seguros para os usuários, sendo eles externos ou internos. 

 

Centralizar o suporte a telefonia em apenas uma empresa, possibilitando redução de custo, maior controle na 

qualidade do serviço, redução de contratações de serviços e compras diretas. 

 

A licitação para a contratação do objeto deste Termo de Referência, em lote único justifica-se pela 

necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, pois se o objeto for divido em lotes e vários prestadores de 

serviços forem contratados poderá implicar na descontinuidade da padronização, bem como criando dificuldades 

gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo unitário.  

 

Por se tratar de telefonia, a Administração pública deverá preocupar-se com possíveis problemas ou 

dificuldade e se vários forem os fornecedores poderá ocorrer que um acabe tentando repassar ao outro a sua 

responsabilidade sobre os serviços, prejudicando severamente a qualidade do serviço. 

 

Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrão de qualidade e eficiência que pode ser 

acompanhado ao longo do período contratado, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos 

prestadores de serviços. O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do Art. 23 § 1º da Lei nº 8.666/1993, neste 

caso, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, 

visa tão somente, assegurar a gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla 

competição necessária de um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade, que é de atentar a 

contento as necessidades da Administração Pública.  

 

O agrupamento dos itens faz-se necessário haja vista a economia de escala, a eficiência na fiscalização de um 

único contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existência de duas ou mais empresas para a execução e 

supervisão do serviço prestado. Assim, com destaque para os princípios da eficiência e economicidade, é imprescindível 

a licitação por grupo. 

 

A contratação de uma única empresa para o fornecimento de minutos e equipamento em comodato justifica-

se por se tratar de serviços interligados, onde a empresa que fornecerá: os minutos, portabilidade, criação as rotas e 

gerenciando do software nos locais determinados neste edital, deverá também fornecer os equipamentos para os pontos 

externo permitindo a comunicação entre todos através de ramais gerando assim uma maior economia ao Município. 

Uma vez a que a Administração municipal não pode fazer qualquer exigência de marcas, portando caso ocorra alguma 

mudança de tecnologia seja no software, e/ou rotas, e/ou equipamentos. Caberá a mesma empresa arcar com quaisquer 

custos que essa atualização venha a gerar. Mantendo dessa forma software e hardware em perfeita em compatibilidade. 

 

Almejando os princípios da eficiência e eficácia, sem deixar de lado a segurança e a qualidade dos serviços 

prestado, todavia, seguindo as regras da ANATEL. 

 

Ressaltamos que a telefonia é um setor regulado e segue a regras especificas estas ditadas pela agência 

reguladora, a ANATEL, sejam estas: quanto a qualidade, quanto a tempo de resposta para a solução parcial e/ou total 

do problema, quanto aos equipamentos. 

 

Com o intuito de evitar a nulidade do processo, e/ou a contratação de empresa IRREGULAR perante a 

ANATEL, e/ou que sejam fornecidos equipamentos fora dos padrões adotados pela ANATEL, esta municipalidade 

seguirá as regras vigentes do setor regulado. 

 

Sejam elas, referente as licenças de operadora de telefonia, as OUTORGAS; e/ou quanto a homologação dos 

equipamentos conforme as regras de cada categoria. 

 

3.  QUADRO QUANTITATIVO E ESTIMATIVAS DE DESPESAS: 
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LOTE 01 - SERVIÇOS DE TELEFONIA IP     

ITEM  QUANTID.  DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SERVIÇO  VALOR UNITÁRIO 

MENSAL  

VALOR TOTAL 

(MENSAL) 

VALOR TOTAL 

(ANUAL) 

1  42 LINHAS DIGITAIS - MIGRAÇÃO E PORTABILIDADE POR UNIDADE/LINHA  R$ 68,17 R$ 2.836,14 R$ 34.033,68 

LIGAÇÕES LOCAIS  ilimitado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fixo para fixo mesma operadora  ilimitado    

Fixo para fixo outros  ilimitado    

Fixo para móvel mesma operadora  ilimitado    

Fixo para móvel outros  ilimitado    

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA   ilimitado   

Fixo para fixo mesma operadora  ilimitado    

Fixo para fixo outros  ilimitado    

Fixo para móvel mesma operadora  ilimitado    

Fixo para móvel outros  ilimitado    

LIGAÇÕES DISCAGEM INTERNACIONAL  Bloqueada – Deverá ser 

solicitado liberação – Valores 

conforme critérios de 

cobrança da operadora e 

conforme tarifação do País de 

destino.  

  

BLOQUEIO E DESBLOQUEIO DE LIGAÇÃO  Isento – valor incluso no 

valor da unidade/linha  
  

BLOQUEIO DE CHAMADA A COBRAR  Isento – valor incluso no 

valor da unidade/linha  
  

VISUALIZAÇÃO DE CHAMADA  Isento – valor incluso no 

valor da unidade/linha  
  

NOVAS HABILITAÇÕES  Valor da unidade/linha (item 

01) + aparelho (item 02 se 

necessário)  

  

SERVIÇOS GERAIS: MONITORAMENTO, MUDANÇA DE 

ENDEREÇO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO  

Isento – valor incluso no 

valor global do lote  
  

2 122 Aparelhos IP do tipo hard phone (sugestão intelbras 125l): Os mesmos devem ter 

capacidade de comunicação com a central virtual. Possuir display para visualização de 

chamadas, histórico de ligação e quem está ligando; Função viva voz; Porta ethernet.  

R$ 45,50  R$ 5.551,00 R$ 66.612,00 

3  

7 

Aparelhos IP do tipo hard phone ou headset (com fone) - (sugestão intelbras 125l) sem fio.  
Os mesmos devem ter capacidade de comunicação com a central virtual. Possuir display 

para visualização de chamadas, histórico de ligação e quem está ligando; Função viva voz; 

Porta ethernet. Serão necessários 5 aparelhos tipo hard phone e 2 headset.  

R$ 108,30  R$ 758,10 R$ 9.097,20 

4 01  Central telefônica virtual em nuvem e licenças.  R$ 666,65  R$ 666,65 R$ 7.999,80 

VALOR TOTAL MENSAL DO LOTE: R$ 9.811,89    

VALOR TOTAL ANUAL DO LOTE: R$ 117.742,68    
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3.1 Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade. Quaisquer 

tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão considerados 

como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos a qualquer título. 

 

3.2 RELAÇÃO DE LINHAS E RAMAIS: 

 

SECRETARIAS 

TOTAL 

 DE LINHAS 

PORTABILIDADE 

LINHAS 

TELEFONICAS  
ENDEREÇO /BAIRRO 

APARELHOS 

 IP 

APARELHOS 

CONVENCIO

NAIS IP 

APARELH

OS SEM 

FIO IP 

Obras e Mobilidade  2 

(49) 32432070 

(49) 32433095 

 Rua Alfredo Liposki,  nº 520 -Bairro Nossa Senhora do 

Rosário  

12 Ramais 

/Aparelhos 12   

Secretaria de Saúde  3 

(49) 32432201 

(49)32432251  

(49) 32431456 Rua Vitória Régia nº 500- Bairro Pro Flor  

16 Ramais 

/Aparelhos 16   

Unidade Básica de 

Saúde 1 
(49)32432121  Rua Venezuela Nº 1403- Bairro São João 

3 Ramais 

/Aparelhos 
3 

  

Unidade Básica de 

Saúde 1 
(49)32432116  Rua Belizário Ramos, nº 257 -Bairro Centro 

3 Ramais 

/Aparelhos 
3 

  

Unidade Básica de 

Saúde  1 
(49)32433621 Rua Moisés Pereira Bastos , nº 345-Bairro São Cristóvão 

3 Ramais 

/Aparelhos 
3 

  

Unidade Básica de 

Saúde 1 
(49)32433329 Rua São José, nº 137 –Bairro Nossa Senhora Aparecida  

3 Ramais 

/Aparelhos 
3 

  

Social -Cras e Creas 4 

(49) 32434057 

(49) 32433842  

(49)32433143  

(49) 3243 2038 

(Social) Rua Vitória Régia nº 332 – (Cras) Rua Vitória Régia 

nº 352 

(Creas) Rua Vitória Régia nº 349 -Bairro 

  Pro flor  

20 Ramais 

/Aparelhos  20   

Secretaria de 

Educação 

2 

(49)3243-1426  

(49) 32434427 
Av.Tancredo Neves, nº 1879-Bairro Pereira Alves. 

7 

Ramais/Aparelh

o  7   

Cei Dentinho de Leite 1 (49)3243-1429  Rua Sebastião Bastos nº 589-Bairro Planalto Serrano 1 Aparelho  1   

Cei criança Feliz 
1 

49 32432241 Rua João Castelhano, nº 152-Bairro Nossa Senhora Aparecida 
1 Aparelho  1  

Cei Estrelinha Dourada 
1 

(49)3243-3884 
Rua Alfredo Henrique Liposki , nº 259-Bairro Nossa Senhora 

do Rosário  1 Aparelho  1   

Cei Braz Manoel 

Floriano 

1 

(49)3243-2227  Rua Castro Alves, nº 220-Bairro São Pedro 

1 Aparelho  1   

Cei Meu Cantinho 

1 

(49)3243-1769  Rua Acácia Negra, nº 320- Bairro Pró-Flor  

1 Aparelho  1   

Cei Paraíso da Criança 

1 

(49)3243-3136  Rua Hermínio de Ataíde Furtado nº143-Bairro  Pereira Alves 

1 Aparelho  1   

Cei Pingo de Gente-Tia 

Menta 

1 

(49)3243-3849  Rua Vereador Lindolfo Senen nº435-Bairro São João 

1 Aparelho  1   
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EBM Jornalista Caldas 

Junior 1 
(49)3243-3656  Rua Acácia Negra nº 210-  Bairro Pró-Flor 

1 Aparelho  1   

EBM Olintho D’ Ávila 

Mesquita 1 
(49)3243-2018 Rua Julia de Souza Ruivo Nº 408, Bairro São João 

1 Aparelho  1   

EBM José do Patrocínio 1 (49)3243-3314  Rua João Paulo I, nº 289 Bairro, Nossa Senhora Aparecida 1 Aparelho  1   

GEM Luiz Claudio 

Madruga 1 
(49)3243-4078  Rua João Nunes de Amaral nº 1597 –Bairro Pereira Alves 

1 Aparelho  1   

GEM Marcolina de 

Oliveira Ramos 1 
(49) 3243-4077  Rua Ozelina Nunes, nº23  Bairro Nossa Senhora do Rosário 

1 Aparelho  1   

Escola Itinerante, Ana 

Maria Rodrigues 

Coelho 1 

(49)3243-4245 Rua Venezuela Nº 1194, Bairro São João 

1 Aparelho  1   

NAES 1 (49)3243-1141 Rua Julia de Souza Ruivo Nº 408, Bairro São João 1 Aparelho  1   

Merenda Escolar 1 (49)3243-3799  Rua Vitória Regia nº 349-Bairro Pró-Flor 1 Aparelho  1   

Fundação Hospitalar 1 (49) 32431824  Rua Luiz de Camões nº363 Bairro São Pedro   

11 Ramais 

/Aparelhos 2 

sem fio  9 2 

FMEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-Centro Eventos  2 

(49) 32433810 

Ginásio   (49) 

32431494  centro 

eventos 

(Centro Eventos) - Rua João Nunes do Amaral, nº 1730 Bairro 

Pereira Alves 

(Ginásio)Rua Acácia Negra- Bairro Pró Flor  128 

3 aparelhos sem 

fio  1 2 

Conselho Tutelar  1 (49) 32431412  Avenida Tancredo Neves  nº 600-Bairro Centro 

2 Ramais 

/Aparelhos 2   

Prefeitura 6 

(49) 32431150-

(49) 32431120 

(49)-32432105-

(49) 32432114-

(49)32433781-

(49) 32433965- Av Duque de Caxias nº 3601-Bairro Centro 

28 

Ramais/Aparelh

o 27 1 

PROCON 1 (49) 3243-3965 Rua Lauro Muller nº 579, Centro 

2 

Aparelhos/Ram

ais  2 

Junta Militar 1 (49) 3243-3910 Rua Vitória Régia nº 400, Bairro Pró-Flor 1 Aparelho 1  

TOTAIS  42       122 7 

       

 

 

 

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços deverão possuir disponibilidade de:   

A. Linhas digitais com ramais;  

B. Central eletrônica em nuvem;  

C. Aparelhos de telefonia fixa IP, do tipo hard phone e/ou headset, em comodato, com possibilidade de 

comunicação pela internet e com a central telefônica em nuvem;  

D. Possuir técnico ou parceria técnica no Município de Correia Pinto, que ficará à disposição 24 horas por dia, 

de segunda à sexta, para acompanhamento e manutenção do sistema, que deve permanecer ativo.  

E. Deverá, obrigatoriamente, fornecer um número de Telefone e e-mail para receber as comunicações oficiais, 

obrigando-se em manter, ao menos, um dos meios de comunicação operantes. 

 

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  
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A. O prazo de instalação e operação deverá ocorrer no prazo mínimo de 30 (trinta) dias corridos e máximo 45 

(quarenta e cinco) dias, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado, pelo 

mesmo período, desde que por motivo justo, aceito pela Administração. 

B. O prazo em caso de incidentes será de até 6 (seis) horas após o chamado realizado pela Administração. 

6. DA FORMA E DO LOCAL DE EXECUÇÃO:  

A. Os locais de execução dos serviços estão descritos no item 3.2., podendo ser verificados, caso necessário, in 

loco. 

 

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: Utilizar as melhores práticas de mercado, com capacidade técnica, materiais 

e equipamentos, bem como recursos humanos, supervisão técnica e administrativa, para garantir a qualidade do serviço 

e o atendimento às especificações necessárias. 

 

8. SIGILO: O CONTRATADO é integralmente responsável pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados e 

informações contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter conhecimento durante a 

execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto e forma divulgar, reproduzir ou utilizar.  

 

9. INSTALAÇÃO: O prazo de instalação de até 30 (trinta) dias corridos e máximo 45 (quarenta e cinco) dias após a 

assinatura do contrato; O CONTRATADO deve realizar a instalação e configuração de todos os recursos de sua 

propriedade, necessários à realização dos serviços, dentro do horário de expediente deste órgão compreendido entre às 

8h e 17:30h, de segunda a sexta-feira, podendo a instalação ser remota.  

  

10. PLATAFORMA PABX VIRTUAL EM NUVEM 

 

10.1. Arquitetura do sistema de telefonia a ser implantado: implementação de solução para gestão e otimização da 

central de telefonia corporativa a partir do uso de tecnologia de voz sobre o protocolo IP. Hospedada em centro de 

processamento de dados de alta disponibilidade.  

10.2. O Sistema telefônico de comunicação deve permitir: 

10.2.1. Integração com correio de voz;  

10.2.2. Mobilidade, através de softphones para smartphones disponibilizados gratuitamente nas lojas de aplicativos, 

que sejam próprios e não de terceiros, com possibilidade de acesso via web (Webphone) nos navegadores Chrome e 

Mozila Firefox.  

10.2.3. Produzir relatórios de utilização.  

10.2.4. O sistema PABX VIRTUAL deverá ser capaz de prover relatórios de chamadas internas e externas online, ou 

seja, disponível na interface web, e com atualização logo após a finalização das chamadas;  

10.2.5. Realização de adaptação de protocolos para controle das chamadas SIP;  

10.2.6. Deve possuir estrutura de rede baseada em IP (Internet Protocol), TCP (Transmission Control Protocol) e UDP 

(User Datagram Protocol);  

10.2.7. Utilização de sistemas de backup para recuperação da base de dados quando necessário, visando gestão de 

continuidade;  

10.2.8. O sistema PABX VIRTUAL deve atuar como SIP Proxy Server e SIP Register Server, possibilitando o registro 

de ramais IP e gateways além de controle do roteamento de chamadas de qualquer entidade SIP;  

10.2.9. Suporte a gateways analógicos ATA utilizando protocolo SIP;  

10.2.10. Suporte a integrações com serviços de rede DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), DNS (Domain 

Name System), e NTP (Network Time Protocol). 

10.2.11. O portal web deverá permitir uma gestão de telefonia com sistema PABX VIRTUAL para os devidos recursos 

e funcionalidade de software (centralizando os principais recursos, módulos e atividades – recursos de áudio e 

administração) sem a necessidade de instalar qualquer software no computador do usuário/administrador. 

10.2.12. Características e funcionalidades do Sistema PABX em nuvem: 

10.2.13. Possuir plano de numeração flexível, com possibilidade de programação de pelo menos 04 (quatro) dígitos. 
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10.2.14. Chamadas ramal-ramal; 

10.2.15. Siga-me; 

10.2.16. Identificação das chamadas (BINA); 

10.3.18. Conferência entre chamadas; 

10.3.19. Captura de chamadas; 

10.3.20. Transferência de chamadas, permitindo a identificação de quem está transferindo; 8.3.22. Desvio de chamadas; 

10.3.21. Não perturbe; 

10.3.23. Chamada em espera; 

10.2.24. Notificação de chamadas em espera; 

10.2.25. Permitir o bloqueio de chamadas para números pré-cadastrados; 

10.2.26. Permitir a criação de regras de chamadas entrantes; 

10.2.27. Cascateamento; 

10.2.28. Executar tom ocupado; 

10.2.29. Executar tom congestionamento; 

10.2.30. Desligar chamada; 

10.2.31. Transferir chamada; 

10.2.32. Música de espera (formato Wave e/ou MP3); 

10.2.33. Listagem de usuários; 

10.2.34. Atendimento Virtual (atendedor) com URA; 

10.2.35. Filas de chamadas; 

10.2.36. Ramal virtual; 

10.2.37. Toques simultâneos de ramais; 

10.2.38. Permitir operação com rota de transbordo para outro ramal; 

10.2.39. Possibilitar a categorização de ramais por tipo e por serviço; 

10.2.40. Correio de Voz: 

10.2.41. A solução deverá permitir a criação de correio de voz para pelo menos 50 (cinquenta) ramais, permitindo a 

seleção de quais ramais deverão ser ativados a função. 

10.2.42. O usuário do ramal poderá ouvir suas mensagens via telefone, via portal web mediante senha, ou via e-mail. 

10.2.43. O usuário do ramal poderá excluir suas mensagens via telefone, ou via portal web mediante senha. 

11.3. Gravação das chamadas:  

11.3.1. A solução deverá permitir a ativação de gravação para pelo menos 50 (cinquenta) ramais, permitindo a seleção 

de quais ramais deverão ser ativados a função.6.14.2. Permitir gravação das chamadas:  

11.3.2. Pública X Ramal  

11.3.3. Ramal X Pública  

11.4. Configuração das gravações das chamadas deverá ser realizada via portal web, tendo as seguintes opções:  

11.4.1. De nunca gravar;  

11.4.2. Gravar as ligações através de comando no teclado do aparelho telefônico;  

11.4.3. Gravar todas as ligações;  

11.4.4. A solução deverá permitir a configuração de um anúncio, informando que a chamada está sendo gravada.  

11.4.5. A reprodução das gravações será realizada via portal web, permitindo o download do arquivo de áudio.  

  

9. LICENÇAS DE USO  

  

Item  Descrição  Tipo  

1 Licenças de Ramais administrativos Mensal 

2 Licenças de Ramais para Call Center (Supervisão + Atendimento)  

Mensal 
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3 Licenças de Posições de Atendimento de Call Center Mensal 

4 Licenças de Posições de discador de Call Center Mensal 

5 Licenças de Supervisão de Call Center Mensal 

6 Licenças de Grupos de Call Center Mensal 

7 Licenças de Gravação Mensal 

8 Licenças de troncos SIP Mensal 

9 Licenças de Software WEB RTC para Ramais Mensal 

 

10. DESCRIÇÃO DOS APARELHOS  
  

Aparelhos IP do tipo hard phone (sugestão intelbras 125l): Os mesmos devem ter capacidade de comunicação com a 

central virtual. Possuir display para visualização de chamadas, histórico de ligação e quem está ligando; Função viva 

voz; Porta ethernet.   

  

Os aparelhos serão fornecidos em comodato, devendo ser retirados, após a execução do serviço, no estado em que se 

encontram. Aparelhos danificados por uso normal não terão custos, devendo ser substituídos prontamente quando 

prejudicarem o serviço (exemplo: teclas desgastadas, insensíveis ao toque, defeito no cristal líquido e/ou display, defeito 

no toque/saída/entrada de som etc.). Aparelhos danificados por má utilização como queda, quebra, derramamento de 

líquidos, serão cobrados a substituição à parte, pelo valor de mercado, caso a própria licitante não obtenha valor mais 

acessível.  

  

11.  DESCRIÇÃO DA NUVEM  
  

Deverá ser uma solução de telefonia totalmente gerenciada, armazenada e mantida através de tecnologia de computação 

em nuvem. Devendo apresentar as seguintes características mínimas:  

  

• Suportar os codecs G.729, ILBC e GSM;  

• Possuir acesso a CDR via Porta Serial, FTP Client, SSH;  

• Possuir conexão direta à base de dados;  

• Possuir divisão de ramais por feixe;  

• Permitir o registro SIP de mais de um dispositivo com o mesmo número de ramal;  

• Possuir configuração de fax T.38;  

• Possuir categorias diurno e noturno;  

• Possuir calendário para roteamento de chamadas;  

• Possuir limite de chamadas simultâneas;  

• Possuir SIP Qualify;  

• Possuir módulo de relatórios completos, com, ao menos, filtros:  

• Por Data Hora, dia da semana, tipo de chamada, por número, por código de conta, por ramal, por grupo, por 

setor, por DDD, por duração, por tronco, por classe de chamada, por DDR, por tempo de espera para 

atendimento. etc)  

• Possuir roteamento avançado de chamadas;  

• Possuir correio de voz;  

• Possuir entroncamento SIP;  

• Possuir gravador digital de chamadas;  

• Possuir função chamada em espera;  

• Possuir grupos de captura ilimitados;  
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• Possuir grupos de chamadas (simultâneo, rotativo, sequencial);  

• Possuir música de espera personalizada por ramal e/ou grupo;  

• Possuir fila de atendimento por ramal;   

• Permitir conferências a 3;  

• Possuir conferências ilimitadas;  

• Possuir sala de conferência de até 8 participantes;  

• Possuir pêndulo;  

• Possuir monitoramento de chamadas com sopro, sem sopro, e intercalação;  

• Possuir estacionamento de chamada;  

• Possuir vídeo conferência, com até 8 participantes por sala;  

• Permitir envio e recebimento de fax via browser;  

• Possuir telefonista web;  

• Possuir rota de menor custo;  

• Possuir rota temporizada;  

• Possuir contador de minutos por ramal;  

• Possuir código de contas ilimitados;  

• Possuir atendedor digital ilimitado, com menu e sub-menus;  

• Possuir função trust de entrada, com tratamento de ligações entrantes de números específicos;  

• Possuir função trust de saída, com tratamento de ligações saintes para números específicos; 

12. Das Obrigações da Contratada. 

 

12.1. Substituir no prazo de 10 (dez) dias úteis, o bem não aceito pelo responsável pelo recebimento, por defeito ou por 

não atender às especificações do contrato. 

 

12.2. Atender aos chamados abertos pelos canais de suporte indicados pela contratada solicitando suporte, assistência 

técnica ou esclarecimento de dúvidas observando o prazo máximo de 6 (seis) horas para resposta aos chamados, onde 

deverão receber SLA de até 24 horas para chamados passíveis de resolução remota, SLA de 72 horas para chamados 

que necessitam resolução local, sendo SLA de 48 horas para chamados em nível de “emergência”. 

 

12.3. Todas as despesas de transporte, hospedagem, alimentação e hora técnica para viagens à Prefeitura, pontos 

externos de atendimento no perímetro urbano e no interior do município, serão por conta da Contratada. 

 

12.4. A contratada realizará treinamento sobre o uso dos equipamentos por ela fornecidos aos usuários e treinamento 

sobre software de telefonia aos colaboradores lotados na Prefeitura Municipal de Correia Pinto/SC, Fundos e Fundações. 

 

12.5. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, bem ainda, 

assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da Prefeitura Municipal 

de Correia Pinto/SC, inclusive quanto aos preços praticados no contrato. 

 

12.6. Levar, imediatamente, ao conhecimento da Gestão Contratual, fatos extraordinários ou anormais que ocorrer na 

execução do objeto contratado. 

 

12.7. Manter-se, durante todo o período de vigência e execução contratual, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas e com todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação no processo licitatório. 

 

12.8. Assegurar-se da boa prestação do serviço, verificando periodicamente o seu bom desempenho. 

 

12.9. A Contratada deverá prestar o serviço de assessoria nas contas telefônicas do Município de Correia Pinto/SC, 

orientando quanto ao uso racional do serviço de telefonia, ajuste de planos e cancelamento/instalação de linhas 

telefônicas quando necessário. 
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12.10. Fornecer canal de atendimento através de Telefone, Chat, e-mail e chamados on-line. 

 

12.11. A contratada deverá disponibilizar técnicos exclusivos para suporte a redes de telefonia e atendimento no 

município de Correia Pinto/SC, visando, assim, agilizar o suporte técnico, bem como, manter a estrutura em ordem e 

garantir o bom funcionamento da telefonia. 

 

13. Das Obrigações da Contratante 

 

13.1. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido. 

 

13.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado.  

 

13.3. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

13.4. Em caso de atraso poderão ser cobrados juros e multas previstos na legislação vigente. 

 

13.5. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

13.6. Proporcionar livre acesso aos técnicos da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, às suas 

dependências e equipamentos, quando se fizer premente e necessário ao bom andamento e prestação do serviço em 

apreço. 

 

13.7. Prestar, por escrito, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 

durante o prazo de vigência do contrato. 

 

14. Valores de referência 

 

Fornecimento, instalação, configuração de Serviços de telefonia baseado na tecnologia de Voz sobre IP, composta por 

Central PABX IP, aparelhos telefônicos IP, instalação, manutenção preventiva e corretiva, transferência de 

conhecimento com suporte técnico especializado, atualizações de tecnologia, ligações locais e nacionais para telefones 

fixos e móveis, manutenção de todas as linhas telefônicas para a tecnologia SIP. Os serviços mencionados compreendem 

o comodato de equipamentos.  

 

15. Especificações Técnicas 

 

15.1. Especificações Técnicas Mínimas e Obrigatórias para Prestação dos Serviços. Serão aceitos para fins de 

contratação, equipamentos de comunicação que utilizem arquiteturas baseadas em PABX IP. 

 

15.2. São necessárias as seguintes características para a implantação do Projeto. 

 

15.3. Qualquer função de roteamento de chamadas deve ser automática e transparente ao usuário. 

 

15.4. Permitir no encaminhamento de tráfego, modificação, inserção e absorção de dígitos sempre que necessário; 

16. QUALIDADE DE SERVIÇO 
 

16.1. Em relação à Qualidade de Serviço a solução proposta deve possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 
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16.2. O sistema de voz deverá permitir o roteamento das chamadas para a PSTN no caso de falhas ou degradação da 

qualidade dos circuitos de dados; 

 

16.3. O sistema de voz deverá estar apto a priorizar o uso dos troncos em momentos de congestionamento. 

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será(ão) efetuado(s) em até 30 (trinta) dias do(s) serviço(s), à vista, 

mediante apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) decorrente(s) dos serviços prestados, conforme os valores constantes da 

“Proposta de Preços”, sem prejuízo das demais condições estabelecidas neste edital e na minuta do Contrato. 

 

18. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: O contrato será fiscalizado pelo(s) servidor(es) nomeado(s) 

através de Portaria específica para cada Contrato/Ata de Registro de Preços. 

 

Correia Pinto/SC, 29 de julho de 2022.      

 

 

 

___________________________ 

Edilson Germiniani dos Santos 

Prefeito 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 PMCP 

MODELO PADRÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Razão Social:    

CNPJ:    

Endereço:    

Cidade/UF:  CEP:  

E-mail:  Fone:  

 

 

 

LOTE 01 

Item Descrição do Produto Quant. Unidade Marca 

Preço Unitário 

Máximo 

(R$)(mensal) 

Preço Total 

Máximo (R$) 

01       

     TOTAL  

 

Validade da proposta comercial de 60 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão Eletrônico.  

 

Obs: Todas as especificações estão de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s). 
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ANEXO III 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 PMCP 

MODELO DECLARAÇÃO 

 

 

 

NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: ..................... 

CGC/CNPJ: .......................... 

ENDEREÇO: ........................ 

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos para efeitos do atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 76/2022, instaurado pelo Município de 

Correia Pinto, conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que 

atendemos plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste Edital. 

 

Local e data, ................... 

 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 PMCP 

 MODELO DECLARAÇÃO 

 

 

__________<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _______ CNPJ n.º _< xxxxxxxxxxxxxx> __, sediada em 

________<ENDEREÇO COMERCIAL>______, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(Sra.)___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

_____________________ e do CPF º_________________________, DECLARO, para os devidos fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprego menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso): 

(  ) não emprega menor de dezesseis anos. 

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

______________________, ______de_______________de 2022. 

________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
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ANEXO V 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 PMCP 

 MODELO DECLARAÇÃO 

 

__________<RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _______ CNPJ n.º _< xxxxxxxxxxxxxx> __, sediada em 

________<ENDEREÇO COMERCIAL>______, por intermédio de seu representante legal, 

Sr.(Sra.)___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

_____________________ e do CPF º_________________________, DECLARO, para os devidos fins sob as penas 

da Lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas abaixo especificadas: 

- Não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos dos art. 87, inciso 

IV, da Lei 8.666/93; 

- Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93. 

- Que não possuí nenhum Servidor Público da União ou do Município de Correia Pinto em seu quadro societário.  

- Em conformidade com o contido no art. 32, §2º, da Lei 8.666/93, que comunicará qualquer alteração das condições 

habilitatórias que porventura venham a ocorrer após a apresentação dos documentos para cadastro. 

 

 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 PMCP 

MINUTA DO CONTRATO  

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ........................ QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO, E A 

EMPRESA ............................................  

O MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO, por intermédio da(o) ....................(órgão contratante) ........................., com sede 

na rua ...................................................................., inscrito no CNPJ sob o nº ...................... , doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu ......................, Sr. ......................................., portador do CPF nº 

....................., e de outro lado a empresa, .........................., estabelecida na ..................................., inscrita no CNPJ sob 

o nº ............................, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu .................., Sr. 

......................, portador do CPF nº ........................., firmam o presente instrumento de Contrato, regido pela Lei Federal 

nº 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal  nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterações 

posteriores, demais normas legais federais e municipais vigentes e pelas seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto e sua Execução 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP (SIP), INCLUINDO SOFTWARES DE PABX VIRTUAL, UNIDADE 

DE RESPOSTA AUDÍVEL (URA) E CENTRAL ATENDIMENTO, COM  O FORNECIMENTO DOS 

APARELHOS DE TELEFONIA FIXA IP  (TIPO HARD PHONE) EM COMODATO, FORMANDO UMA 

SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA E COLABORATIVA, HOSPEDADA EM DATACENTER DA 

CONTRATADA, VISANDO ATENDER AOS FUNDOS, FUNDAÇÕES E PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

CORREIA PINTO/SC – PROCESSO E-CIGA ELETRONICO N° 76/2022 - PMCP. Constitui objeto do presente 

Contrato o fornecimento do(s) item PELO MENOR PREÇO GLOBAL (s) nº............ com as características constantes 

da proposta julgada vencedora, para atender as necessidades da CONTRATANTE, pelo preço decorrente do Pregão 

Eletrônico nº 76/2022 – PMCP e seus anexos.  

§ 1º – A qualidade e especificações do objeto fornecido deverá atender à legislação especial federal, e/ou municipal 

aplicáveis. 

§ 2º – O fornecimento/início dos trabalhos dar-se-á a partir da data de assinatura do contrato e seu término ficará 

vinculado à validade dos créditos orçamentários. 

§ 3º – De Fornecimento do(s) produtos(s) cotado(s), que será de acordo com as necessidades da contratante, em até 30 

(trinta) dias a contar da(s) data(s) da(s) solicitação(ões) , conforme solicitação, mediante autorização emitida e assinada 

pelo responsável do setor de compras do Município de Correia Pinto/SC. 

§ 4º – São partes integrantes deste contrato, como se transcritos estivessem, o presente edital de licitação, seus anexos, 

e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram 

suporte ao julgamento da licitação. 

 

Item Descrição do Serviço Quant. Unid. 

Marca 

Preço Unitário 

Máximo 

(R$)(mensal) 

Preço Total 

Máximo (R$) 

   

 
   

 
  

       

     TOTAL  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Do Preço, das Condições de Pagamento, Atualização por Inadimplemento e do Reajuste. 

Do Preço 

I – O preço unitário dos produtos adquiridos é aquele constante na tabela da clausula primeira, acima. 
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II - Do reajuste de preço – O preço estabelecido é irreajustável, durante a vigência do presente Contrato, e inclui todos 

e quaisquer ônus, quer sejam tributários, fiscais ou trabalhistas, seguros, impostos e taxas, transporte, frete e quaisquer 

outros encargos necessários à execução do objeto do Contrato; 

Das Condições de Pagamento 
§ 1º – O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta 

bancária, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do serviço, após a apresentação da respectiva Nota 

Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 

e alterações. 

§ 2º – O pagamento será liberado mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda 

Municipal de Correia Pinto e, se for o caso, do município em que for sediada a CONTRATADA, bem como certidão 

negativa do INSS. 

§ 3º – A não apresentação do documento enunciado no parágrafo anterior implica na suspensão do pagamento da fatura 

até a apresentação, não sendo exigível, neste caso, atualização financeira dos valores, por inadimplemento. 

§ 4º – Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, bem assim, em razão de dano ou prejuízo 

causado à CONTRATANTE ou a terceiros, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço. 

§ 5º – O pagamento da fatura será sustado se verificada execução defeituosa do Contrato, e enquanto persistirem 

restrições quanto ao fornecimento efetivado, não gerando essa postergação direito à atualização monetária do preço. 

Da Atualização por Inadimplemento 

§ 6º – Vencido o prazo estabelecido e não efetuado o pagamento pela CONTRATANTE, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, os valores serão corrigidos com base nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações 

tributárias, em observância ao que dispõe o artigo 117, da Constituição Estadual e artigo 40, inciso XIV, alínea “c”, da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Dotação Orçamentária 

O pagamento correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento dos Órgãos Participantes. 

Dotações orçamentarias:  

Secretaria da Agricultura: 09.001.20.606.0023.2081.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (51) 

Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana: 08.001.15.452.0008.2021.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (44) 

Secretaria da Educação: 10.001.12.361.0006.2090.3.3.90.00.00/0.1.01.1001 (85) 

Secretaria de Administração e Planejamento: 06.001.04.122.0002.2009.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (20) 

Fundo de Assistência Social: 14.003.08.244.0015.2030.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (3) 

Fundo/Secretaria de Saúde: 12.002.10.301.0005.2049.3.3.90.00.00/0.1.38.1064 (16) 

Fundação Hospitalar: 13.001.10.302.0013.2063.3.1.90.00.00/0.3.20.1002 (2) 

Fundação de Esporte e Cultura: 16.002.27.812.0007.2085.3.3.90.00.00/0.1.00.1000 (2) 

CLÁUSULA QUARTA – Do Prazo de Vigência do Contrato 

a) O prazo de vigência deste instrumento tem início em ............... e término em ....................., não podendo ultrapassar 

o exercício financeiro. 

b) É admitida a prorrogação da vigência do Contrato, nos termos do art. 57, II e excepcionalmente nos termos do art. 

57, §4°, da Lei n° 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos 

desta Lei. 

CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações das Partes 

Da Contratada 

a) Realizar o fornecimento estabelecido no presente Contrato de acordo com a proposta apresentada no Pregão nº 

76/2022 – PMCP, e na forma e condições estabelecidas no edital e neste Contrato, sem quaisquer ônus adicionais para 

a contratante. 

b) Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista 

ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto do 

presente Contrato. 

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 

pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando 

da execução do fornecimento. 

d) Fornecer o produto com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor. 
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e) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quando da entrega do produto. 

f) Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

g) Responsabilizar-se pela boa execução e eficiência dos serviços de abastecimento. 

Da Contratante 

a) Emitir a Autorização de Fornecimento/Contrato do produto licitado. 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, segundo seu interesse, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, 

relatando irregularidades, quando for o caso 

c) prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de seus representantes; 

d) notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto deste 

Termo, para que sejam tomadas providências em face de quaisquer irregularidades; 

e) efetuar pagamento à Contratada de acordo com a forma e prazo estabelecido em Edital. 

CLÁUSULA SEXTA – Da Alteração Contratual por Aditamento 

Proceder-se-á a alteração do Contrato, quando couber, observadas as disposições do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e modificações ulteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA – Da Inexecução e da Rescisão do Contrato 

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em 

Lei, com assento no Capítulo III, Seção V, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos seguintes casos: 

I – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do 

artigo 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

II – amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração, mediante 

formalização através de aviso com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo indenização de qualquer das partes, 

exceto para pagamento dos fornecimentos comprovadamente prestados; 

III – judicialmente, na forma da legislação vigente; 

IV – a rescisão contratual determinada por ato unilateral, em que constatado o descumprimento do avençado, acarreta 

as seguintes consequências para a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas: 

a) execução dos valores das multas e indenizações devidas à CONTRATANTE; 

b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA – Das Sanções Administrativas 

As empresas que não cumprirem as normas de licitação e as obrigações contratuais assumidas estarão sujeitas às sanções 

e penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam: 

I) advertência; 

II) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do 

mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 

III) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em 

executá-lo; 

IV) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 

02 (dois) anos; 

V) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, 

facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da 

abertura de vistas ao processo. 

VI) Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da 

falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou CONTRATADA, graduando-as e podendo deixar de aplicá-

las, se admitidas às justificativas da licitante ou CONTRATADA, nos termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

VII) As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/CONTRATADA. 

VIII)  nenhum pagamento será realizado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

CLÁUSULA NONA – Do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Correia Pinto do Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente Contrato. 
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Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da lei nº 8.666/93, o presente contrato será publicado 

no Diário Oficial dos Municípios na forma de extrato. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo.  

....................../SC, ..... de ................ de 2022. 

 

_____________________                                   ______________________ 

EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS 

 

CONTRATANTE                                                                    CONTRATADA  
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 PMCP 

FICHA CADASTRAL DE FORNECEDORES 

 
 

1. FICHA CADASTRAL DE FORNECEDORES  

 

      Razão Social ou Denominação Comercial: 

 

 

Nome Fantasia: 
 

 

CNPJ:                                      
 

 

Inscrição Estadual: 

 
 

Inscrição Municipal: 

 

Rua/Avenida/Complemento: 

 
 

Nº 

 

Bairro:  

 

 

CEP: 

 

Cidade: 

 

 

U.F.: 

 

Telefone (s): 

 

 

Celular (s): 

 

E-mail: 
 

 

 

2. DADOS BANCÁRIOS  

(Vinculados ao CNPJ) 

 

Nome do Banco (PREFERENCIALMENTE BANCO DO BRASIL): 

 

 

Nº do Banco: 

Nome da Agência:  

 

 

Nº da Agência (com dígito): 

Nº da Conta Corrente (com dígito): 

 

 

Chave (s) Pix: 

 

 

3. CONTATO/COMERCIAL/RELACIONAMENTO  

 

Nome: 

 

 

Cargo: 

 

Rua/Avenida/Complemento: 

 

 

Nº 

Bairro: 

 

 

CEP: 

 

Cidade: U.F: 
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Telefone (s): 

 

 

Celular (s): 

 

 

E-mail: 

 

 

 

4. CONTATO/FINANCEIRO/RELACIONAMENTO  

 

Nome: 
 

 

Cargo: 
 

Rua/Avenida/Complemento: 

 

 

Nº 

Bairro: 

 
 

CEP: 

 

Cidade: 

 

 

U.F: 

 

Telefone (s): 

 

 

Celular (s): 

 

 

E-mail: 

 

 

 

5. COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

(Incluir todos que compõe a administração da empresa) 

 

Nome: 

 

 

Cargo (Diretores/Sócios Gerentes): 
 

 

CPF: 
 

 

RG: 
 

Rua/Avenida/Complemento: 
 

 

Nº 

Bairro: 

 
 

CEP: 

 

Cidade: 

 

 

U.F: 

 

Telefone (s): 

 

 

Celular (s): 

 

 

E-mail: 

 

 

Nome: 
 

 

Cargo (Diretores/Sócios Gerentes): 
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CPF: 
 

 

RG: 
 

Rua/Avenida/Complemento: 

 
 

Nº 

Bairro: 

 
 

CEP: 

 

Cidade: 

 

 

U.F: 

 

Telefone (s): 

 

 

Celular (s): 

 

 

E-mail: 

 

 

Nome: 
 

 

Cargo (Diretores/Sócios Gerentes): 
 

 

CPF: 

 
 

RG: 

 

Rua/Avenida/Complemento: 

 
 

Nº 

Bairro: 

 

 

CEP: 

 

Cidade: 

 

 

U.F: 

 

Telefone (s): 

 

 

Celular (s): 

 

 

E-mail: 
 

 

 

 

Data:  

 

Assinatura: 
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

O presente edital cumpre com as exigências legais, estando em acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, pelo que, de 

acordo com o artigo 38 do parágrafo único da referida Lei o dou como aprovado. 

 

Correia Pinto/SC, 29 de julho de 2022. 

 

 

____________________________ 

Karem Rosa dos Passos 

Procuradora Geral do Município 

 


