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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 

O objeto da presente dispensa é a escolha 
da proposta mais vantajosa para a 
contratação, por dispensa de licitação, de 
empresa especializada para a prestação de 
serviços de suporte técnico, manutenção 
preventiva e corretiva em 165 (cento e 
sessenta e cinco) equipamentos de 
informática, sendo 106 (cento e seis) 
microcomputadores, 20 (vinte) notebooks 
e 39 (trinta e nove) impressoras, 
atendendo às necessidades dos Setores, 
Secretarias da Prefeitura Municipal de São 
Pedro de Alcântara e das Escolas 
Municipais, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no 
Aviso de Contratação Direta e neste Termo 
de Referência. 
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MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 51.21/2021 

 
Torna-se público que o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA,  pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ\MF sob o nº 01.613.101\0001-09, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São 

Pedro de Alcântara\SC- CEP: 88125-00), por meio do Setor de Compras e Licitações, realizará Dispensa Eletrônica, 

utilizando como critério de julgamento o menor preço, seguindo a hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021, esta última observada por um viés 

orientativo por este ente municipal e demais legislações aplicáveis. 

 

 

Data da sessão: 21 de outubro de 2021 

Link: www.bnc.org.br 
Horário da Fase de Lances: 13h:30min às 14h:00min  

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de 

licitação, de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte técnico, manutenção preventiva 

e corretiva em 165 (cento e sessenta e cinco) equipamentos de informática, sendo 106 (cento e seis) 

microcomputadores, 20 (vinte) notebooks e 39 (trinta e nove) impressoras, atendendo às necessidades dos 

Setores, Secretarias da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e das Escolas Municipais, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. 

1.1.1. Optando o fornecedor em participar desta dispensa eletrônica, deverá enviar proposta para todos 

os itens que compõem o lote. 

1.2. A contratação ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo: 

 

DESCRIÇÃO GLOBAL DOS SERVIÇOS: 

Suporte técnico, manutenção preventiva e 

corretiva em 165 (cento e sessenta e cinco) 

equipamentos de informática, sendo 106 (cento e 

seis) microcomputadores, 20 (vinte) notebooks e 

39 (trinta e nove) impressoras pelo regime de 

execução por preço global, que inclui os lotes 1 e 2 

e seus respectivos subitens (abaixo): 

VALOR TOTAL GLOBAL (considerando a 

vigência contratual até 31\12\2021): 

 

 

 

 

 

LOTE 1 

1. Serviço de Suporte Técnico (remoto e 

presencial) subdivididos em: 

1. Serviço de Manutenção Corretiva (remoto e 

presencial) 

 

 

Valor Estimado total para contratação 

até 31 de Dezembro de 2021: 
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LOTE 2 

2. Instalação de Pontos de Rede 

 

2 Serviço de Manutenção Preventiva  

2.1. Manutenção Preventiva de Hardware 

(uma única atuação preventiva ocorrerá até o 

fim da contratualidade) 

 

Valor Estimado/Mensal (incluindo 

todos os itens): 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de 

Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. O serviço de suporte técnico consiste no reparo de eventuais problemas de hardware e software e sistema 

operacional dos equipamentos de informática dos Setores, Secretarias da Prefeitura Municipal de São Pedro 

de Alcântara e das Escolas Municipais, efetuando configurações, instalações, atualizações de PATH’S, 

configurações de rede e SOFTWARE’S, aplicativos e atualizações de antivírus; 

2.2.  A manutenção preventiva consiste na execução de regulagens e ajustes mecânicos eletrônicos, lubrificação, 

limpeza interna e substituição de peças gastas ou danificadas, visando o bom funcionamento dos 

equipamentos mediante inspeção realizada nestes; 

2.3.  A manutenção corretiva consiste no reparo de qualquer defeito de hardware, mediante solicitação do 

contratante ou quando identificado pela contratada; 

I. As peças e componentes a serem utilizados nos equipamentos ficarão sob responsabilidade 

da contratante para aquisição identificada pela contratada; 

II. Entende-se por serviço realizado a reparação do defeito, deixando o equipamento em 

perfeitas condições de uso ou instalação de um equipamento de back-up compatível e similar, pelo tempo 

necessário para a manutenção preventiva; 

III. Quando for necessário serviço de suporte e requer a instalação ou reinstalação de softwares 

a contratada deverá utilizar os softwares padrão, fornecidos e autorizados pelo cliente; 

2.4. Se por necessidades extremas algum equipamento tiver que ser recolhido para avaliação e testagem em 

laboratório, deverá a contratada comunicar ao contratante para obter autorização; 

2.5. DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO: Os serviços prestados, quando da contratação, deverão 

corresponder às especificações da proposta, em total consonância com este Aviso de Contratação Direta e 

seus Anexos, no que tange às suas características e padrão de qualidade, sob pena de rescisão contratual e 

aplicação das sanções cabíveis. Os equipamentos são de diversos fabricantes, tipos e marcas e também, 

computadores montados. O fornecimento de peças para substituição será de responsabilidade do 

município, devendo a contratada buscar o reaproveitamento de peças, quando possível. O atendimento 

compreende todos os órgãos do Município como Escolas, Postos de Saúde, Secretarias, Fundação, 

Diretorias, podendo os serviços serem prestados interna ou externamente. As custas de locomoção dos 
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técnicos entre os órgãos do Município ficam a cargo da contratada. A manutenção corretiva deve ser 

realizada de acordo com os manuais e requisitos técnicos definidos pelos fabricantes dos equipamentos, 

deixando-os em perfeitas condições de limpeza, funcionamento e efetuando ajustes, reparos e substituição 

de peças, conservando-os obrigatoriamente com as suas características originais ou superiores. 

2.5.1 Os atendimentos serão prestados com deslocamento por conta da contratada nas dependências da 

sede da Prefeitura, nas unidades de saúde, nas escolas, creches e conselho tutelar, sendo a unidade de 

saúde Maria Rasveiler Junckes a 1km da sede, a unidade de saúde Raulino José Zimermann a 5km da sede, o 

CEI Leonida Vieira Francener a 200m da sede, o CEI Frei Ático a 5km da sede, a Escola Adalberto Tolentino de 

Carvalho a 4km da sede, a Escola Reunida Municipal Santa Filomena Prof. Augusto Schnitzier a 12KM da 

sede e o Conselho Tutelar a 1km da sede. 

 
3. EXIGÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES: 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br
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3.1. QUANTO AO SUPORTE TÉCNICO:  

a) Suporte Remoto: Deverá ser prestado remotamente no prazo máximo de 02 horas (duas), para 

resolução dos problemas demandados, através de aplicativo de acesso remoto de responsabilidade da 

licitante. Caso não seja possível executar a solução via acesso remoto, deverá ser realizado através de 

suporte presencial “in loco”, conforme item 2.5 e subitem 2.5.1 deste aviso de dispensa eletrônica; 

b) Suporte Presencial: Deverá ser prestado por técnico a ser designado pela contrata de maneira 

regular 03 (três) vezes por semana, num total de 12 (doze) horas por semana e de maneira 

extraordinária sempre que for constatado a necessidade por parte da CONTRATANTE; 

c) Contatos para suporte: A contratada deverá disponibilizar ferramenta eletrônica a ser fornecida e 

operada que possibilite o registro da solicitação, bem como o contato via fone, whatsapp e e-mail para 

o registro da solicitação de suporte técnico; 

d) Prazos para suporte: Prazos máximos para execução dos serviços: Os chamados terão o prazo de 

solução máximo de até 04 (quatro) horas quando for possível diligenciá-los de forma remota e no caso 

de necessidade de atendimento presencial, deverá ser resolvido na próxima visita presencial, após o 

registro de abertura, seguindo a regularidade do item descrito na alínea “b”.  

NOTAS: Considera-se “Prazo de Solução” o tempo decorrido entre o acionamento da Contratada 

através do registro dos chamados e o completo atendimento. Considera-se um Chamado “Concluído” 

após a validação pelos usuários do equipamento ou serviço. Para efeito de contagem do prazo de 

solução, o horário de funcionamento tem início às 8h e termino às 17h, de segunda-feira a sexta-feira. 

Os chamados que não forem atendidos dentro do prazo máximo de solução ocasionarão 

inconformidades e poderão ser objeto de sanções contratuais. 

 

3.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE HARDWARE: A manutenção preventiva deverá ser realizada, 

preferencialmente, no local de trabalho em que o equipamento é utilizado, devendo ser efetivada 

em todos os computadores de forma preventiva uma única vez, até o término de vigência da 

contratualidade, em momento previamente agendado. Na impossibilidade de ocorrer, a 

Contratada poderá utilizar um espaço que será cedido pela Prefeitura. A Contratada deve agendar 

a manutenção preventiva com antecedência e deve informar o local de trabalho previamente. A 

manutenção deve envolver no mínimo os seguintes procedimentos: desmontagem do 

equipamento, limpeza das principais partes e peças do equipamento com produtos específicos, 

remontagem do equipamento e teste geral. 

 

3.3 INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE: Consiste na instalação de cabo de rede com crimpagem de 

terminais entre o HUB/switch/roteador e o computador do usuário, ou entre 
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HUBs/switchs/roteadores, em locais designados pela Secretaria de Administração e Finanças da 

contratante ou outra Secretaria solicitante.  O atendimento presencial dos chamados deve ser 

realizado no local de trabalho em que o equipamento está lotado. Na impossibilidade de ocorrer, 

o atendimento poderá ser realizado no espaço cedido pela Prefeitura ou ainda no laboratório da 

Contratada.   

 

3.4  Instrumentos e ferramentas necessárias: A empresa contratada deve dispor do ferramental 

necessário à execução dos serviços. 

 

 

3.5  SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico compreende as atividades de instalação, desinstalação, 

remanejamento de equipamentos, que serão realizadas por técnicos da Contratada. O suporte 

técnico inclui os procedimentos de configuração, de conexões e desconexões e de teste de 

funcionamento, podendo, se necessário, incluir a instalação e desinstalação de software. Por 

“Instalação” entende-se a ligação física ou conexão dos equipamentos a infraestrutura existente 

ou a outros equipamentos, como impressoras, escâneres etc. Por “Desinstalação” entende-se a 

desconexão dos equipamentos e a eventual remoção para outro local. Por “Remanejamento” 

entende-se as atividades de desinstalação de equipamento, sua transferência e instalação para 

outro local, onde já exista infra estrutura elétrica e lógica, incluindo os procedimentos de 

desconexões e conexões necessárias e o teste de funcionamento, podendo, se necessário, incluir a 

desinstalação e reinstalação de software. A instalação de software compreende as atividades de 

instalação e remoção dos softwares utilizados pela Prefeitura incluindo os testes de 

funcionamento e orientações básicas de uso para os usuários. A Prefeitura fornecerá as mídias de 

instalação para a Contratada. Os computadores devem seguir o mesmo perfil de 

instalação/configuração. Os softwares utilizados pela Prefeitura, ou que venham a ser utilizados 

durante a vigência do contrato são: 

a) sistema operacional; 

b) sistema de informação; 

c) ferramenta/suíte de produtividade pessoal; 

d) segurança; 

e) conectividade e serviços de rede. 

 

3.6 A Contratada deve executar os serviços com pessoal de qualificação profissional adequada, 

utilizando-se de equipamentos e materiais apropriados, orientando e exigindo de seus 

empregados a utilização de equipamentos de segurança. Os técnicos da Contratada devem realizar 

o atendimento devidamente identificados, com uniforme ou crachá. Ainda, deverá a empresa 
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contratada garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados, informações, documentos e 

especificações técnicas da Prefeitura que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso 

em razão do contrato; deve também zelar pela veracidade de todas as informações que irão 

compor a documentação dos serviços realizados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, 

divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros estranhos a do 

contrato, comprometendo-se a assinar o Termo de Responsabilidade e Sigilo, Anexo a este Aviso 

de Dispensa. 

3.7 Nos preço deverão estar incluídos os custos com deslocamentos necessários dos técnicos e todos 

os demais insumos necessários à prestação dos serviços, tais como: alimentação, hospedagem, 

impostos, transporte, custos administrativos e demais despesas com pessoal.  

3.8 Manutenção de Servidores: A empresa deverá dar ainda a manutenção de software nos 

servidores da Prefeitura. Incluindo virtualização de servidor, instalação e configuração de 

máquinas virtuais Linux e Windows Server, conforme necessário. 

3.9 Optando-se por participar do lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o 

compõem. 

3.10 O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas 

neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

4 PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

4.1 A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante a plataforma Bolsa Nacional de Compras- 

BNC, disponível no endereço eletrônico www.bnc.org.br 

4.1.1 Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do 

Sistema de Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo 

Federal, para acesso ao sistema e operacionalização. 

4.1.2 O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou 

por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao 

provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros não autorizados. 

4.2 Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

4.2.1 Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) 

anexo(s); 

4.2.2 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.3 Que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
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b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de 

bens a ela necessários; 

c) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em 

decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

e) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, concorrendo entre si; 

f) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista 

4.2.3.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes 

do mesmo grupo econômico; 

4.2.3.2 Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que 

atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o 

intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta 

da personalidade jurídica do fornecedor; 

4.2.4 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

4.3 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação 

em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao 

art. 16 da Lei nº 14.133/21. 

4.3.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os 

benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte 

quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007. 

5 INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

5.1 . O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta 

inicial, na forma deste item. 

5.2 . O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, exclusivamente 

por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data 

e o horário estabelecidos para abertura do procedimento. 
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5.2.1 A proposta também deverá conter declaração de que compreende a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra 

legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

5.3  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada. 

5.4  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços; 

5.4.1 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

5.5  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação 

adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

5.6  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os 

serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

5.8  Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la; 

5.9  No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:  

5.9.1 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.9.2 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49. 

5.9.3 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de 

Contratação Direta e seus anexos; 

5.9.4 Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no 

sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 

5.9.5 Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 

8.213/91. 

5.9.6 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
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5.10 Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final 

mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço). 

5.10.1 Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, 

respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre 

lances previsto neste aviso.  

5.10.1.1 Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados 

manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de 

Contratação Direta; 

5.10.2 O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de 

disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no 

sistema. 

5.10.3 O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes 

do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances 

efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da  

6 FASE DE LANCES 

6.1 A partir das 13h:30min da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública 

será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de 

lances também já previsto neste aviso. 

6.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

6.2.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote. 

6.3 O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação 

ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.3.1 O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance 

que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele 

ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances 

intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta. 

6.3.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

que cobrir a melhor oferta é de 0,1%. 

6.4 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 

primeiro no sistema. 

6.5 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.6 Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

6.7 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu 

encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de 

classificação. 

6.7.1 O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática 

pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação 

e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar. 

7 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 
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7.1 Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a 

contratação. 

7.2 No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá 

haver a negociação de condições mais vantajosas. 

7.2.1 Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço 

compatível ao estimado pela Administração. 

7.2.2 A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, 

respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após 

a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima 

do preço máximo definido para a contratação. 

7.2.3 Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata 

do procedimento da dispensa eletrônica. 

7.3 Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos 

complementares, adequada ao último lance. 

7.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

7.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

7.5.1 Contiver vícios insanáveis; 

7.5.2 Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em 

seus anexos; 

7.5.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 

7.5.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

7.5.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou 

seus anexos, desde que insanável. 

7.6 Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance 

que: 

7.6.1 For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

7.6.2 Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores 

àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como 

leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes. 

7.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta.   
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7.8 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço. 

7.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

7.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 

indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, quando não cabível esse regime. 

7.9 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.11 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

7.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o 

disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

8 HABILITAÇÃO 

8.1 Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO 

EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado 

da fase de lances. 

8.2 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições 

de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

8.2.1 Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição 

das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

8.2.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de 

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

8.2.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência 

de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 

verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.2.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por 

meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 
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8.2.2.1.2 O fornecedor será convocado para 

manifestação previamente à sua 

desclassificação 

8.2.3 Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

8.3 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio 

do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

8.3.1 É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada. 

8.3.2 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

8.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor 

será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena 

de inabilitação. 

8.5 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

8.6 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) 

da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

8.7 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, 

sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.8 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de 

Contratação Direta. 

8.8.1 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o 

órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, 

na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às 

especificações do objeto e as condições de habilitação 

8.9 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado 

9 CONTRATAÇÃO 

9.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou 

emitido instrumento equivalente. 

9.2  O adjudicatário terá o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Aviso de Contratação Direta.  

9.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-

lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, a contar da data de seu recebimento.  
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9.2.2 O prazo previsto para assinatura do contrato poderá ser prorrogado 1 (uma) 

vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 

Administração. 

9.3  A vigência da contratação dar-se-á até 31 de dezembro de 2021, improrrogável, conforme previsão nos 

anexos a este Aviso de Contratação Direta.  

9.4  Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de 

habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência 

do contrato. 

10 SANÇÕES 

10.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 

155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

10.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

10.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo; 

10.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato; 

10.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

10.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 

devidamente justificado; 

10.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.7  Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 

motivo justificado; 

10.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 

contrato; 

10.1.9 Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 

contrato; 

10.1.10  Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

10.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a 

declaração falsa quanto às condições de participação, quanto 

ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após 

o encerramento da fase de lances. 

10.1.11  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

10.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

10.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
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a) Advertência pela falta do subitem 10.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 10.1.1 a 10.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente 

federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 

10.1.2 a 10.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade 

mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 

de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos 

demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

10.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida; 

10.3.2 As peculiaridades do caso concreto; 

10.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

10.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

10.5 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

10.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

10.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública 

nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 

empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 

sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

10.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 

seu rito normal na unidade administrativa. 

10.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato 

lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

10.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

10.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 
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11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O procedimento será divulgado na plataforma Bolsa Nacional de Compras- BNC e no Diário Oficial 

dos Municípios- DOM, no sítio da Prefeitura de São Pedro de Alcântara, e encaminhado automaticamente aos 

fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na 

correspondente linha de fornecimento que pretende atender. 

11.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento 

fracassado), a Administração poderá: 

11.2.1 Republicar o presente aviso com uma nova data; 

11.2.2 Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que 

serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores 

preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de 

habilitação exigidas. 

11.2.2.1 No caso do subitem anterior, a contratação será 

operacionalizada fora deste procedimento. 

11.2.3 Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 

documentação de habilitação, conforme o caso. 

11.3 As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 

11.4 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo 

não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da 

Administração na respectiva notificação. 

11.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

11.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

11.7 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão 

o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao 

procedimento. 

11.8 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não 

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

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

11.9 As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.10 Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo de contratação. 
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11.11 Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

11.12 Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

11.13 Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.13.1 ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 

11.13.2 ANEXO II - Termo de Referência; 

11.13.3 ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

11.13.4 ANEXO IV – Termo de Responsabilidade e Sigilo 

 

São Pedro de Alcântara - SC, 18 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

CHARLES DA CUNHA 

Prefeito Municipal  
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 
 

1 Habilitação jurídica:  

1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

1.7  No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

2  Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
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2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional. 

2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual;  

2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

3 Qualificação Técnica 

3.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 

compatíveis com o objeto desta dispensa, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

3.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 

contratos executados com as seguintes características mínimas: 

3.1.1.1 Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) a prestação de 
serviços compatíveis com o objeto licitado. A comprovação deverá ser feita por meio de 
atestado acompanhado de nota fiscal fornecida por pessoa jurídica da direito público ou 
privado, sendo que considerar-se-á compatível o atestado que contemple o suporte 
técnico de pelo menos 50% (cinquenta por cento) da quantidade de máquinas previstas 
no Termo de Referência. 

3.1.1.2 O(s) atestado(s)/certidão(ões) deverão ser apresentados em papel timbrado, original ou 
cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou representante de quem os 
expediu, com a devida identificação (nome, RG, cargo e etc). 

3.1.1.3 Comprovação de que possui no quadro da empresa pelo menos 01 (um) técnico de rede 
e 01 (um) técnico de manutenção. A comprovação deverá ser feita através do contrato 
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social, se sócio; cópia da ficha funcional se empregado; ou contrato de prestação de 
serviços, se autônomo.  

3.1.1.4 Os comprovantes exigidos, quando for o caso, deverão apresentar prazo de validade até 
a data limite fixada para a entrega dos envelopes. Não constando a vigência será 
considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data da emissão. 

3.1.1.5 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;  

3.1.1.6 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, 

pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-

operacional, a uma única contratação. 

3.1.1.7 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 

que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 

prestados os serviços. 

3.2 Declaração do fornecedor atestando que conhece todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

3.2.1 Fica assegurado direito à realização de vistoria prévia, na forma prevista no Termo de 

Referência. 

3.3 Em relação às fornecedoras cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação complementar: 

3.3.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e 

que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 

domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 

21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

3.3.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 

cooperados indicados; 

3.3.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

3.3.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

3.3.5  A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 

executarão o contrato; e 

3.3.6  Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata 

de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos 

fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três 

últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que 

executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que 

os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da dispensa; 

3.3.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 

5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 

órgão fiscalizador. 
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ANEXO II- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, 

por dispensa de licitação, de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte técnico, 

manutenção preventiva e corretiva em 165 (cento e sessenta e cinco) equipamentos de informática, sendo 106 

(cento e seis) microcomputadores, 20 (vinte) notebooks e 39 (trinta e nove) impressoras, atendendo às 

necessidades dos Setores, Secretarias da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e das Escolas 

Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e 

neste Termo de Referência. 

1.1.1. Optando o fornecedor em participar desta dispensa eletrônica, deverá 

enviar proposta para todos os itens que compõem o lote. 

1.2. A contratação ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo: 

 

DESCRIÇÃO GLOBAL DOS SERVIÇOS: 

Suporte técnico, manutenção preventiva e 

corretiva em 165 (cento e sessenta e 

cinco) equipamentos de informática, 

sendo 106 (cento e seis) 

microcomputadores, 20 (vinte) notebooks 

e 39 (trinta e nove) impressoras pelo 

regime de execução por preço global, que 

inclui os lotes 1 e 2 e seus respectivos 

subitens (abaixo): 

VALOR TOTAL GLOBAL 

(considerando a vigência 

contratual até 31\12\2021): 

 

 

 

 

 

LOTE 1 

1. Serviço de Suporte Técnico 

(remoto e presencial) subdivididos 

em: 

1.1 Serviço de Manutenção 

Corretiva (remoto e 

presencial); 

1.2 Instalação de Pontos de Rede 

2. Serviço de Manutenção 

Preventiva  

2.1. Manutenção Preventiva de 

Hardware (uma única atuação 

Valor  Estimado total para 

contratação até 31 de Dezembro 

de 2021: 

 

 

 

 

 

Valor  Estimado/Mensal 

(incluindo todos os itens): 
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preventiva ocorrerá até o fim da 

contratualidade) 
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1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas no Aviso de 

Contratação Direta e neste Termo de Referência quanto às especificações do objeto. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

2.1. O serviço de suporte técnico consiste no reparo de eventuais problemas de hardware e 

software e sistema operacional dos equipamentos de informática dos Setores, Secretarias da Prefeitura 

Municipal de São Pedro de Alcântara e das Escolas Municipais, efetuando configurações, instalações, 

atualizações de PATH’S, configurações de rede e SOFTWARE’S, aplicativos e atualizações de antivírus; 

2.2.  A manutenção preventiva consiste na execução de regulagens e ajustes mecânicos 

eletrônicos, lubrificação, limpeza interna e substituição de peças gastas ou danificadas, visando o bom 

funcionamento dos equipamentos mediante inspeção realizada nestes; 

2.3.  A manutenção corretiva consiste no reparo de qualquer defeito de hardware, mediante 

solicitação do contratante ou quando identificado pela contratada; 

I. As peças e componentes a serem utilizados nos equipamentos ficarão sob 

responsabilidade da contratante para aquisição identificada pela contratada; 

II. Entende-se por serviço realizado a reparação do defeito, deixando o equipamento 

em perfeitas condições de uso ou instalação de um equipamento de back-up compatível e 

similar, pelo tempo necessário para a manutenção preventiva; 

III. Quando for necessário serviço de suporte e requer a instalação ou reinstalação de 

softwares a contratada deverá utilizar os softwares padrão, fornecidos e autorizados pelo 

cliente; 

2.4. Se por necessidades extremas algum equipamento tiver que ser recolhido para avaliação e 

testagem em laboratório, deverá a contratada comunicar ao contratante para obter autorização; 

 

2.5. DETALHAMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO: Os serviços prestados, quando da contratação, 

deverão corresponder às especificações da proposta, em total consonância com este Aviso de Contratação 

Direta e seus Anexos, no que tange às suas características e padrão de qualidade, sob pena de rescisão 

contratual e aplicação das sanções cabíveis. Os equipamentos são de diversos fabricantes, tipos e marcas e 

também, computadores montados. O fornecimento de peças para substituição será de responsabilidade do 

município, devendo a contratada buscar o reaproveitamento de peças, quando possível. O atendimento 

compreende todos os órgãos do Município como Escolas, Postos de Saúde, Secretarias, Fundação, Diretorias, 

podendo os serviços serem prestados interna ou externamente. As custas de locomoção dos técnicos entre os 

órgãos do Município ficam a cargo da contratada. A manutenção corretiva deve ser realizada de acordo com os 

manuais e requisitos técnicos definidos pelos fabricantes dos equipamentos, deixando-os em perfeitas 

condições de limpeza, funcionamento e efetuando ajustes, reparos e substituição de peças, conservando-os 

obrigatoriamente com as suas características originais ou superiores. 

2.5.1 Os atendimentos serão prestados com deslocamento por conta da contratada nas 

dependências da sede da Prefeitura, nas unidades de saúde, nas escolas, creches e conselho 

tutelar, sendo a unidade de saúde Maria Rasveiler Junckes a 1km da sede, a unidade de 

saúde Raulino José Zimermann a 5km da sede, o CEI Leonida Vieira Francener a 200m da 

sede, o CEI Frei Ático a 5km da sede, a Escola Adalberto Tolentino de Carvalho a 4km da 

sede, a Escola Reunida Municipal Santa Filomena Prof. Augusto Schnitzier a 12KM da sede e 
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o Conselho Tutelar a 1km da sede. 

 

3. EXIGÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES: 

3.1. QUANTO AO SUPORTE TÉCNICO:  

a) Suporte Remoto: Deverá ser prestado remotamente no prazo máximo de 02 horas 

(duas), para resolução dos problemas demandados, através de aplicativo de acesso remoto de 

responsabilidade da licitante. Caso não seja possível executar a solução via acesso remoto, 

deverá ser realizado através de suporte presencial “in loco”, conforme item 2.5 e subitem 2.5.1 

deste aviso de dispensa eletrônica; 

b) Suporte Presencial: Deverá ser prestado por técnico a ser designado pela contrata de 

maneira regular 03 (três) vezes por semana, num total de 12 (doze) horas por semana e de 

maneira extraordinária sempre que for constatado a necessidade por parte da CONTRATANTE; 

c) Contatos para suporte: A contrata deverá disponibilizar ferramenta eletrônica a ser 

fornecida e operada que possibilite o registro da solicitação, bem como o contato via fone, 

whatsapp e e-mail para o registro da solicitação de suporte técnico; 

d) Prazos para suporte: Prazos máximos para execução dos serviços: Os chamados terão 

o prazo de solução máximo de até 04 (quatro) horas quando for possível diligenciá-los de forma 

remota e no caso de necessidade de atendimento presencial, deverá ser resolvido na próxima 

visita presencial, após o registro de abertura, seguindo a regularidade do item descrito na 

alínea “b”.  

NOTAS: Considera-se “Prazo de Solução” o tempo decorrido entre o acionamento da 

Contratada através do registro dos chamados e o completo atendimento. Considera-se um 

Chamado “Concluído” após a validação pelos usuários do equipamento ou serviço. Para efeito 

de contagem do prazo de solução, o horário de funcionamento tem início às 8h e termino às 

17h, de segunda-feira a sexta-feira. Os chamados que não forem atendidos dentro do prazo 

máximo de solução ocasionarão inconformidades e poderão ser objeto de sanções contratuais. 

 

3.2  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE HARDWARE: A manutenção preventiva deverá ser realizada, 

preferencialmente, no local de trabalho em que o equipamento é utilizado, devendo ser efetivada em 

todos os computadores de forma preventiva uma única vez, até o término de vigência da 

contratualidade, em momento previamente agendado. Na impossibilidade de ocorrer, a Contratada 

poderá utilizar um espaço que será cedido pela Prefeitura. A Contratada deve agendar a manutenção 

preventiva com antecedência e deve informar o local de trabalho previamente. A manutenção deve 

envolver no mínimo os seguintes procedimentos: desmontagem do equipamento, limpeza das principais 

partes e peças do equipamento com produtos específicos, remontagem do equipamento e teste geral. 

 

3.3. INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE: Consiste na instalação de cabo de rede com crimpagem de 

terminais entre o HUB/switch/roteador e o computador do usuário, ou entre 

HUBs/switchs/roteadores, em locais designados pela Secretaria de Administração e Finanças da 

contratante ou outra Secretaria solicitante.  O atendimento presencial dos chamados deve ser 

realizado no local de trabalho em que o equipamento está lotado. Na impossibilidade de ocorrer, o 

atendimento poderá ser realizado no espaço cedido pela Prefeitura ou ainda no laboratório da 
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Contratada.   

 

3.4  Instrumentos e ferramentas necessárias: A empresa contratada deve dispor do ferramental 

necessário à execução dos serviços. 

 

3.5  SUPORTE TÉCNICO: O suporte técnico compreende as atividades de instalação, desinstalação, 

remanejamento de equipamentos, que serão realizadas por técnicos da Contratada. O suporte técnico inclui os 

procedimentos de configuração, de conexões e desconexões e de teste de funcionamento, podendo, se 

necessário, incluir a instalação e desinstalação de software. Por “Instalação” entende-se a ligação física ou 

conexão dos equipamentos a infraestrutura existente ou a outros equipamentos, como impressoras, escâneres 

etc. Por “Desinstalação” entende-se a desconexão dos equipamentos e a eventual remoção para outro local. 

Por “Remanejamento” entende-se as atividades de desinstalação de equipamento, sua transferência e 

instalação para outro local, onde já exista infra estrutura elétrica e lógica, incluindo os procedimentos de 

desconexões e conexões necessárias e o teste de funcionamento, podendo, se necessário, incluir a 

desinstalação e reinstalação de software. A instalação de software compreende as atividades de instalação e 

remoção dos softwares utilizados pela Prefeitura incluindo os testes de funcionamento e orientações básicas 

de uso para os usuários. A Prefeitura fornecerá as mídias de instalação para a Contratada. Os computadores 

devem seguir o mesmo perfil de instalação/configuração. Os softwares utilizados pela Prefeitura, ou que 

venham a ser utilizados durante a vigência do contrato são: 

a) sistema operacional; 

b) sistema de informação; 

c) ferramenta/suíte de produtividade pessoal; 

d) segurança; 

e) conectividade e serviços de rede. 

 

3.6  A Contratada deve executar os serviços com pessoal de qualificação profissional adequada, 

utilizando-se de equipamentos e materiais apropriados, orientando e exigindo de seus empregados a utilização 

de equipamentos de segurança. Os técnicos da Contratada devem realizar o atendimento devidamente 

identificados, com uniforme ou crachá. Ainda, deverá a empresa contratada garantir o sigilo absoluto sobre 

quaisquer dados, informações, documentos e especificações técnicas da Prefeitura que a ela venham a ser 

confiados ou que venha a ter acesso em razão do contrato; deve também zelar pela veracidade de todas as 

informações que irão compor a documentação dos serviços realizados, não podendo, sob qualquer pretexto, 

revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros estranhos a do contrato, 

comprometendo-se a assinar o Termo de Responsabilidade e Sigilo, Anexo a este Aviso de Dispensa. 

3.7  Nos preço deverão estar incluídos os custos com deslocamentos necessários dos técnicos e todos os 

demais insumos necessários à prestação dos serviços, tais como: alimentação, hospedagem, impostos, 

transporte, custos administrativos e demais despesas com pessoal.  

3.8  Manutenção de Servidores: A empresa deverá dar ainda a manutenção de software nos servidores 

da Prefeitura. Incluindo virtualização de servidor, instalação e configuração de máquinas virtuais Linux e 

Windows Server, conforme necessário. 

3.9  Optando-se por participar do lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o 
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compõem. 

3.10 O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas no 

Aviso de Contratação Direta e neste Termo de Referência quanto às especificações do objeto. 

 

4.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

4.1. A presente contratação tem por objetivo garantir a continuidade dos serviços prestados no escopo de manter 

em pleno funcionamento e sem riscos de paralisações os equipamentos da Prefeitura Municipal de São 

Pedro de Alcântara, bem como garantir a instalação do sistema operacional e Softwares necessários, a 

realização de serviços de manutenção de rede em geral e manutenção de correios eletrônicos, melhorando 

a qualidade dos serviços prestados. 

4.2. Depois de análise pela Procuradoria Municipal, o antigo Edital, anexos e minuta de contrato do Pregão 

[presencial] nº 32.13 2021, visando a contratação de empresa para prestar os serviços de mesmo objeto, 

natureza e ramo de atividade descritos no objeto, foi imperiosa a suspensão dos trâmites para regularização 

da fase preparatória, mormente no que concerne à precificação referência. Optou-se, diante disso, operar 

uma remodelação em todo procedimento, a fim de processá-lo com base na Lei nº 14.133 de 1º de Abril de 

2021. No entanto, até que seja efetivada a divulgação do Edital de Licitação em comento e se cumpram 

todas as fases procedimentais, a fim de evitar a interrupção na prestação dos serviços enquanto não é 

adjudicado e homologado o processo licitatório mencionado, a dispensa de licitação que ora se viabiliza 

caracteriza-se como urgente e necessária. 

4.3.  Ademais, a dispensa eletrônica, via Nova Lei de Licitações- Lei nº 14.133, foi a única forma encontrada para 

viabilizar a incolumidade na continuidade nas prestações dos serviços, considerando a impossibilidade de 

recontratar com a licitante anterior, por extrapolação do prazo de 60 (sessenta) meses de contratualidade, 

cuja vigência expirou em 27\09\2021. 

 

5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

5.1 A CONTRATADA fornecerá os serviços mediante a solicitação por parte da CONTRATANTE referente às 

necessidades indicadas, na forma da orientação descrita no item 3.1, alínea “C” (“Contatos para suporte”) deste 

Anexo II (TERMO DE REFERÊNCIA). 

5.2 - CONDIÇÕES BÁSICAS: 

5.2.1 - O fornecimento dos serviços deve estar disponível para o CONTRATANTE   imediatamente após a 

assinatura do contrato. 

5.2.2 – Fornecer serviços que respeitem as normas de fiscalização vigentes no território nacional, 

respeitar todas as especificações contidas neste edital, no tocante das medidas e materiais que 

devem ser utilizados. 
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6. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

6.1. A fiscalização da contratação será exercida pelo agente político Luís Antônio Schappo Exterkoetter, 

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 

curso da execução do CONTRATO. 

6.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Contratante ou de seus agentes e prepostos. 

 

7- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO  

 

7.1 A prestação dos serviços deverá ser iniciada impreterivelmente até o dia 25 de outubro de 2021. 

7.2. Os demais prazos para execução do objeto constam nos itens 2.5 e 3.1 deste Termo de Referência e nas 

Especificações Técnicas. 

 

8-  DA VIGÊNCIA  

 

8.1 O prazo de vigência do contrato decorrente desta dispensa de licitação será de 2 (dois) meses e 7 (sete) 

dias, contados de 25\10\2021 a 31\12\2021, improrrogável. 

 

9-  ORÇAMENTO ESTIMADO 
 

9.1. O orçamento estimado para esta contratação é de R$ 17.320,00 (dezessete mil, trezentos e vinte reais), 

correspondente a um desembolso mensal médio de R$ 5.773,33 (cinco mil, setecentos e setenta e três reais e 

trinta e três centavos). 

Observação: O valor total estimado apontado no item 7.1 corresponde ao período de 2 (dois) meses e 7 

(sete) dias, aproximadamente, contados da data de assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, 

prazo final de vigência contratual. 
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São Pedro de Alcântara - SC, 18 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 

CHARLES DA CUNHA 

Prefeito de São Pedro de Alcântara 

 

 

 

 

LUÍS ANTÔNIO SCHAPPO EXTERKOETTER 

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, E _______, PARA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO SUPORTE 

TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 165 (CENTO 

E SESSENTA E CINCO) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SENDO 106 

(CENTO E SEIS) MICROCOMPUTADORES, 20 (VINTE) NOTEBOOKS E 39 

(TRINTA E NOVE) IMPRESSORAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS 

SETORES, SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO 

DE ALCÂNTARA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ABRANGENDO A 

EXECUÇÃO DE ROTINAS PERIÓDICAS, ORIENTAÇÃO E 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E RECEBIMENTO, REGISTRO, ANÁLISE, 

DIAGNÓSTICO E ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE USUÁRIOS. 

 

 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 

administrativa na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP 88125-000, inscrita no CNPJ sob o nº 

01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Charles da Cunha, CPF nº 066.071.219-93 e RG nº 

5.399.905, no uso de suas atribuições legais, doravante denominada CONTRATANTE. 

CONTRATADA: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ______________, estabelecida [inserir 

endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula 

de Identidade n.º _______ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º 

________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato 

social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, oriundo dispensa de licitação 

eletrônica nº 51.21\2021, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

1. O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e 

corretiva em 165 (cento e sessenta e cinco) equipamentos de informática, sendo 106 (cento e seis) 

microcomputadores, 20 (vinte) notebooks e 39 (trinta e nove) impressoras, atendendo às necessidades dos Setores, 

Secretarias da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara e das Escolas Municipais, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta\Dispensa Eletrônica nº 51.21\2021 e seus 

anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR  
 
2. O valor mensal estimado deste contrato é de R$ ____(___).  
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 O valor total estimado deste contrato para 2 (dois) meses e 7 (sete) dias é de R$ ____(___). (Considerando que a 
contratação se efetive no dia 25\10\2021 e vigore até 31\12\2021). 
  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

3. A despesa orçamentária da execução deste contrato para o exercício de 2021, no valor de R$ 

_____ (__________), correrá conforme a Nota de Empenho _____________n.º ________, de ___/ 

___/ ____. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

4.1. A prestação dos serviços deverá ser iniciada impreterivelmente até o dia 25 de outubro de 2021. 

4.2. Os demais prazos para execução do objeto constam nos itens 2.5 e 3.1, do Anexo II- Termo de Referência, do 

Aviso de Dispensa Eletrônica nº 51.21/2021. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA  
 

5.1.  O prazo de vigência deste contrato é de 2 (dois) meses e 7 (quinze) dias, contados de 25\10\2021 a 31\12\2021, 

improrrogável. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada obriga-se a: 

6.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais; 

6.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

máximo fixado no Termo de Referência, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 

6.1.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação 

ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à 

Administração ou a terceiros; 

6.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

6.1.5. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 

órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de uniforme 

e/ou crachá; 

6.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 

6.1.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 
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6.1.8. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

6.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.1.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 

nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo 

de Referência. 

6.1.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação. 

 

6.2. A Contratante obriga-se a: 

6.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo 

com as determinações do Contrato, do Aviso de Dispensa e seus Anexos, especialmente do Termo de 

Referência; 

6.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

6.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

6.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 

serviços, fixando prazo para a sua correção; 

6.2.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço. 

6.2.6. Zelar para que durante toda a vigência da ata de registro sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa 

e eletrônica de licitação- anexo I 

 

CLÁUSULA SETE - DO PAGAMENTO 

7.1. O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura pela Contratada. 

7.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos serviços executados. 

7.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 

Contratada com os serviços efetivamente prestados. 
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7.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

7.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das 

condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

7.5. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na 

agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

7.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

7.7. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que 

porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A fiscalização da contratação será exercida pelos agentes políticos Luís Antônio Schappo Exterkoetter, Secretário 

de Administração, Finanças e Planejamento, CPF nº 096.704.859-16, RG n° 6.225.457, matrícula 3777, e Joseane 

Cristina Stein, CPF 004.598.099-38, matrícula 3401; designada gestora, a quem competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução do contrato. 

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego 

de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos 

 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

9. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 124 da Lei n.º 14.133\2021, desde que haja interesse da 

CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REPACTUAÇÃO 

10. Não é admitida a repactuação dos preços deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

11.1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133\2021. 

11.2. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 

cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

11.3. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, 

depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e 

produzir provas, sem prejuízo 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. O presente contrato fundamenta-se da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 67/2021, esta última observada por um viés orientativo por este ente municipal e demais legislações aplicáveis e 

vincula-se ao Aviso de Dispensa Eletrônica nº 001\2021, constante do Processo Administrativo nº 31.13\2021, 

utilizando como critério de julgamento o menor preço, seguindo a hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 

14.133\2021.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FONTE 

13.1 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na 

fonte nos seguintes termos: 

13.2. Do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da 

contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa 

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

13.3. Da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, correspondente a 11% (onze por 

cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 

24/07/1991 e alterações; 

13.4.  Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar nº 116, de 

31/07/2003, c/c a legislação municipal em vigor. 

13.5. A CONTRATADA, caso optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal 

correspondente aos serviços prestados, declaração relativa à sua opção por tal regime tributário. 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

14.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da 

Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

14.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 

14.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

14.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 

14.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

14.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

14.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

14.1.7  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
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14.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

14.1.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

14.1.10  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

14.1.11  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

14.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

14.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 14.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do 

fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 14.1.1 a 14.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo 

que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 14.1.2 a 14.1.7 deste Aviso de 

Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no 

âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 14.1.8 a 14.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a 

imposição da penalidade mais grave; 

14.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

14.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

14.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

14.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

14.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 

dos órgãos de controle. 

14.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente 

devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou será cobrada judicialmente. 

14.5 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

14.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

14.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa 

tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 

estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 
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remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

14.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito 

normal na unidade administrativa. 

14.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por 

pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

14.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, 

de 2021. 

14.11 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Integram este Contrato, independentemente de transcrição, o Aviso de Dispensa Eletrônico 51.21\2021 e seus 

Anexos. 

15.2. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
 
 
 
 
 
15.3. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de São José, Estado de Santa Catarina, com 
exclusão de qualquer outro. 
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 1 (uma) via, eletronicamente, a qual, 

depois de lida, também é assinada eletronicamente, por meio de login e senha, pelos representantes das partes, 

CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

São Pedro de Alcântara, XX de XXXXXX de XXXX. 

 

 

_________________________________ 

Representante do Órgão 

 

 

_________________________________ 
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Representante da Empresa 

 

 

_________________________________ 

Gestor(a) 

 

 

 

 

 

http://www.pmspa.sc.gov.br/
mailto:licitacoes@pmspa.sc.gov.br


  ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 
CNPJ: 01.613.101/0001-09 
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, CEP: 88125-000 
Fone: 48-32770122 – R-202 
www.pmspa.sc.gov.br                     licitacoes@pmspa.sc.gov.br 
 

@prefeiturasaopedrodealcantara            Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara  

36 

Este Aviso de Contratação direta foi adaptado do original elaborado e disponibilizado pela  

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos – CNMLC/CGU/AGU 

Aviso de Dispensa Eletrônica – Lei nº 14.133/21 e IN SEGES/ME nº 67/2021 

Versão: Agosto/2021 
 

 

 

ANEXO IV- TERMO DE RESPONSABILIDADE E SIGILO 

 

A empresa [RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL], pessoa jurídica com sede em [ENDEREÇO], inscrita no CNPJ/MF 

sob o n.º [N.º DE INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF], neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante 

denominada simplesmente EMPRESA RECEPTORA, por tomar conhecimento de informações sobre o ambiente 

computacional de todos os Setores, Secretarias, Escolas, Unidades de Saúde vinculados ao Município de São Pedro de 

Alcântara, além daquele da própria sede deste ente municipal, aceita as regras, condições e obrigações constantes no 

presente Termo. 

1. O objetivo deste Termo de Responsabilidade e Sigilo é prover a necessária e adequada proteção às 

informações restritas de propriedade exclusiva do Município de São Pedro de Alcântara reveladas à EMPRESA 

RECEPTORA. 

2. A expressão “informação restrita” abrangerá toda informação escrita, oral ou de qualquer outro modo 

apresentada, tangível ou intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: técnicas, projetos, especificações, 

desenhos, cópias, diagramas, fórmulas, modelos, amostras, fluxogramas, croquis, fotografias, plantas, programas de 

computador, discos, disquetes, pen drives, fitas, contratos, planos de negócios, processos, projetos, conceitos de 

produto, especificações, amostras de ideia, clientes, nomes de revendedores e/ou distribuidores, preços e custos, 

definições e informações mercadológicas, invenções e ideias, outras informações técnicas, financeiras ou comerciais, 

entre outros. 

3. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros, sem a 

anuência formal e expressa do Município de São Pedro de Alcântara, das informações restritas reveladas. 

4. A EMPRESA RECEPTORA compromete-se a não utilizar, bem como a não permitir que seus diretores, 

consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos utilizem, de forma diversa da prevista no contrato 

de prestação de serviços ao Município de São Pedro de Alcântara, as informações restritas reveladas. 

5. A EMPRESA RECEPTORA deverá cuidar para que as informações reveladas fiquem limitadas ao conhecimento 

dos diretores, consultores, prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos que estejam diretamente envolvidos 

nas discussões, análises, reuniões e demais atividades relativas à prestação de serviços ao Município de São Pedro de 

Alcântara, devendo cientificá-los da existência deste Termo e da natureza confidencial das informações restritas 

reveladas.  

6. A EMPRESA RECEPTORA possuirá ou firmará acordos por escrito com seus diretores, consultores, 

prestadores de serviços, empregados e/ou prepostos cujos termos sejam suficientes a garantir o cumprimento de 

todas as disposições do presente Termo. 

7. A EMPRESA RECEPTORA obriga-se a informar imediatamente ao Município de São Pedro de Alcântara 

qualquer violação das regras de sigilo estabelecidas neste Termo que tenha tomado conhecimento ou ocorrido por 

sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo. 

8. A quebra do sigilo das informações restritas reveladas, devidamente comprovada, sem autorização expressa 

do Município de São Pedro de Alcântara, possibilitará a imediata rescisão de qualquer contrato firmado entre o 

Município de São Pedro de Alcântara e a EMPRESA RECEPTORA sem qualquer ônus para o Município de São Pedro de 

Alcântara. Nesse caso, a EMPRESA RECEPTORA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição 

de todas as perdas e danos sofridos pelo Município de São Pedro de Alcântara, inclusive os de ordem moral, bem 
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como as responsabilidades civil e criminal respectivas, as quais serão apuradas em regular processo judicial ou 

administrativo. 

9. O presente Termo tem natureza irrevogável e irretratável, permanecendo em vigor desde a data de acesso 

às informações restritas do Município de São Pedro de Alcântara. 

E, por aceitar todas as condições e as obrigações constantes do presente Termo, a EMPRESA RECEPTORA assina 

o presente termo através de seus representantes legais. 

 

São Pedro de Alcântara, ___ de ___________ de 20__. 

 

 

[NOME DA EMPRESA RECEPTORA] 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Nome:                  Nome: 
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