
 

 

I. Regência
Esta licitaçã
Lei no 8.666
 

 

II. Órgão/e

III. Modali
( X )

  
  

VI. Objeto 
 

VII. Pressu
( X ) 

   
VIII. Docum

( X ) A
   

   
IX. Particip

( X ) N
    

 

X. Informa
 

Site: 

Recebimento
Início da ses
 
XI. Dotaçã

Unida

XII. Para a 
 
XII-1. Habi
 a) d
 b) e

a
so

 

UNIV

a legal: 
o obedecerá à

6/93 e respect

entidade e s

idade/núme
) Pregão E

033/ 
  
da licitação/

postos para 
Serão admitid
instrumento 
independente
Administração
 

mentos passí
A licitação se 
( X ) O Certi

docume
Técnica
atualiza

    
ação de cons
Não poderão p

ações quanto

www.licitaçoe
www.compra

o das proposta
ssão pública: 

 
o orçamentá

ade Gestora: 
11.302 
habilitação d

litação juríd
e registro púb
m se tratando
lterações supe
ocietários com

IVERSIDAD
P

INS

às disposições
ivas alteraçõe

setor:  
Univ

ero de ordem
Eletrônico 
/2018 

/Codificação

Aquisição d

participação
dos a participa
e nos seus 

emente da ap
o do Estado da

íveis de subs
processa com
ificado de Re
entos relativos
a. Caso o ce
da do referido

sórcios: 
participar dest

o ao recebim

es-e.com.br   
asnet.ba.gov.b

as: 
À

ária: 

01
dos interess

ica, comprova
blico, no caso 
o de sociedad
ervenientes em

mprobatórios d

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

STRUM

SEÇÃ

s da Lei estad
s, bem como 

versidade Esta

m: 
 
 
 

o no Certifica

de Material P
Fa

o (apresenta
ar desta licita
anexos, e q

presentação d
a Bahia – SAE

stituição pel
m a utilização d
egistro Cadas
s à habilitação 
rtificado cons
o documento n

ta licitação pe

mento das pro

br   
Tempo d

Das 08:00 ho
Às 14:30 horas

Fonte: 
11400000.1 
sados, exigir-

ada mediante 
de empresário
des empresári
m vigor, devid
de eleição ou d

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

ENTO C

ÃO A – P

dual no 9.433/
à legislação e

adual do Sudoe
 

IV. Proc. A

 Licitações
  

ado de Regis

Permanente
amílias: 66

ação facultat
ação os intere
que pertença
do Certificado
EB.  

o extrato do
do SIMPAS: 
stral-CRC, est
referidos no i

signe algum d
no envelope d

ssoas jurídicas

opostas e iní

de disputa: 

oras do dia 03/
s do dia 05/07

Pr

-se-ão os do

a apresentaçã
o individual.
ias, do ato co
damente regis
designação e i

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

CONVO

PREÂMB

/05, da Lei Co
specífica. 

este da Bahia 

Administrativ
953657 

s-e: 724616

stro – SAEB:

(Equipamen
.40/43.10

tiva ou obrig
ssados que at

am ao ramo 
 de Registro 

o Certificado 

tando no pra
item XII aba
documento ve
e habilitação. 

s reunidas em

ício da sessã

10 minu

/07/2018 às 1
7/2018

rojeto/Atividad
2000 

ocumentos re

ão: 

onstitutivo, es
strados, acomp
investidura do

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 1/21 

OCATÓR

BULO  

omplementar 

– COLAB-IT 

vo nº: V.
  
( X 
  

ntos de Labo

atória do CR
tenderem a to

de atividade
Cadastral – 

de Registro

azo de valida
aixo, exceto o
encido, o licit
 

m consórcio. 

ão pública da

utos mais o te

4:15 horas do

de: 

elativos a:  

tatuto ou con
panhados, qua
os atuais admi

AHIA - UES

RIO 

no 123/06, da

. Tipo de Lici
  
) Menor Pre
  

oratório) 

RC/CRS): 
odas as exigê
e pertinente 
CRC, emitido

o: 

ade, poderá 
os concernen
tante deverá 

a licitação: 

mpo aleatório

o dia 05/07/20

Elemento
449

ntrato social, c
ando for o cas
nistradores. 

SB 

as normas ger

itação: 
(  )

eço ( X )
(  )

ências contida
ao objeto l

o pela Secret

substituir to
ntes à Qualif
apresentar a 

o do sistema 

018 

o de despesa:
905200

com suas eve
so, dos docum

rais da 

Por item
Por lote 
Global 

 
s neste
licitado, 
aria da 

 

 
 
 

odos os 
ficação 

versão

 

 
 
 
 

 

 

entuais 
mentos 



 c) n
su
in

 d) d
o
 

XII-2. Regu
   

   

  a) 

  b) 

  c) 

  d) 

  e) 

   

   

   

  f) 

 
 

XII-3. Q
a. 

XII-4. Q
 ( X ) 
XII-5. D

Confo
estadu
do An
 

XIII. Re

  
XIV. 

(X) 

XV. G
( X ) 

XVI. 
dispe
(  ) 

 

 

UNIV

o caso de so
upervenientes
nvestidura dos
ecreto de aut
u autorização 

ularidade fisc
 

XII-2.1 Re
prova de ins
prova de ins
seu ramo de
prova de re
prova de re
prova de re
Certificado d
XII-2.1.1 A
nº 123/06, 
restrição de
XII-2.1.2 A
mediante a 
 
XII-2.2 Re
prova de in
positiva com
pelo Decret

Qualificação 
comprovada 
quantidades 
pessoas juríd
 

Qualificação 
Não exigível 

Declaração d
orme o inciso 
ual nº 9.433/0

nexo IV deste

egime de exe
 (X) Aquisiç

 Fo
Prazo do con

A entrega d
prazo nos t
( )O prazo 
prorrogação
condições m
 

Garantia do c
Não exigível 
 
Exame prév

ensa a oitiva 
Declaro que a
do Sudoeste 

IVERSIDAD
P

ociedades simp
s em vigor, 
s atuais admin
orização, no c
para funciona

cal e trabalh

egularidade f
scrição no Cad
scrição no Cad
e atividade e c
gularidade pa
gularidade pa
gularidade rel
de Regularida
As microempr

deverão com
e regularidade 
A comprovaçã
apresentação

egularidade t
nexistência de 
m efeitos de n
o-Lei no 5.452

Técnica,  
através de a
e prazos com 

dicas de direito

econômico-f
 

de Proteção a
XXXIII do art
05, deverá se
e Instrumento

ecução/forn
ções  
ornecimento 
ntrato: 
dos bens, a c
termos dos art
de vigência d
o nos termos 
mais vantajosa

contrato: 

vio da minut
e do parece

a fase interna
da Bahia, atra

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

ples, do ato c
devidamente

nistradores.
caso de empre
amento exped

hista 

fiscal, media
dastro Naciona
dastro de Con
compatível co
ra com a Faze
ra com a Faze
lativa ao Fund
de do FGTS –

resas e empre
mprovar esse 
fiscal, assinal

ão do enquadr
o de document

trabalhista, 
débitos inadi

negativa, nos 
2, de 1o de ma

aptidão para o
o objeto da li

o público ou p

financeira:

ao Trabalho 
t. 7º da Cons

er apresentado
. 

necimento (fo
    
( X ) único 

contar da data
ts. 141 e 142 
do contrato, a
do inc. II do a
as e observad

a e aprovaç
er que aprovo
 deste proced
avés do Parece

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

constitutivo, e
 registrados, 

esa ou socieda
dido pelo órgão

ante a aprese
al de Pessoa J

ntribuinte Esta
m o objeto co
enda Estadual 
enda Federal, 
do de Garantia
– CRF.
esas de peque

enquadrame
ando nos cam

ramento tribut
tos fiscais nos

mediante a a
implidos peran
termos do Tí

aio de 1943. 

o desempenh
icitação, atrav
rivado;  

do Menor 
stituição Fede
o declarações

orma de med
 

( ) Parc

a assinatura d
da Lei Estadua
 contar da da
art. 140 da Le
o o estabeleci

ão da asses
ou o edital p

dimento foi exa
er Juridico No 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

estatuto ou co
acompanhad

ade estrangeir
o competente

entação de:
Jurídica – CNP
dual, relativo 

ontratual.
e Municipal d
inclusive INSS

a por Tempo d

eno porte que 
nto tributário

mpos correspon
tário da microe
 quais conste 

apresentaçã
nte a Justiça 
ítulo VII-A da 

o de atividad
vés da apresen

eral, para os f
quanto ao tr

dição para e

celado, conform

o contrato, se
al 9.433/05. 

ata da sua ass
ei Estadual nº 
do no art. 142

soria jurídic
padrão (art. 7
aminada pela 
 1188/2017, e

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 2/21 

ontrato social
dos dos atos

ra em funcion
, quando a at

PJ.
ao domicílio o

do domicílio ou
S.
de Serviço (FG

desejarem os
o, bem como 
ndentes no An
empresa e em
registrada ess

ão de:
do Trabalho, 
Consolidação

de pertinente 
ntação de um 

fins do dispos
abalho do me

feito de pag

me cronogram

erá até 15 dia

sinatura, será 
9.433/05, con

2. 

ca ou indicaç
75 da Lei Est
Procuradoria 

em 08 de agos

AHIA - UES

l, com suas e
s comprobató

amento no Pa
ividade assim 

ou sede do lici

u sede do licita

GTS), mediante

s benefícios da
indicar a ex

nexo III. 
mpresa de peq
sa condição. 

através de ce
o das Leis do 

e compatível 
ou mais atest

sto no inciso V
enor, conform

amento): 

ma de entregas

as, admitindo-

de 12 meses
ndicionada à o

ção da Orde
tadual nº 9.4
Jurídica da Un
sto de 2017. 

SB 

eventuais alte
órios de elei

aís, e ato de re
o exigir. 

tante, pertine

ante.

e a apresentaç

a Lei Complem
xistência ou n

ueno porte da

ertidão negati
Trabalho, apr

em caracterí
tados fornecid

V do art. 98 
e modelo con

s. 

-se a prorroga

s, admitindo-se
obtenção de p

m de Serviç
433/05) 
niversidade Es

rações 
ção e 

egistro 

 

ente ao 

ção do 

mentar 
não de 

ar-se-á 

va, ou 
rovada 

ísticas, 
dos por 

da Lei 
nstante 

ação do 

e a sua 
preços e 

o que 

stadual 



 

XVII. 
   S

 (
 (
 (

 

  

XVIII
   (
   (
   (
   (
   (

XIX. R

Endere

Horár
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIV

Índice de ap
SEÇÕES 
( X ) SEÇÃO
( X ) SEÇÃO
( X ) SEÇÃO

SEÇÃO
INDEPE
SEÇÃO

. ANEXOS 
( X ) I. Dispo
( X ) II. Mod
( X ) III. Mo
( X ) IV. Mo
( X ) V. Dec

Responsável 

Pregoe

eço:      https:

io:08:00/12:0

IVERSIDAD
P

pêndices: 

O A – PREÂMBU
O B – DISPOSIÇ
O C– MODELO 

O C-1 MODEL
ENDENTE DE 

O C-2 MODELO

osições Gerais
delo de Procur
odelo de Decla
delo de Prova
laração de Ple
pela expedi

eiro designado

://www.licitaç

00 e 14:00/18
 

V
 
 

T

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

ULO 
ÇÕES ESPECÍF
PARA ELABOR

LO DE DESCR
PROPOSTA 

O DE DECLARA

s 
ração 
aração quanto 
 de Habilitaçã

eno Conhecime
ção do convo

Tatia
o pela Portaria

çoes-e.com.b

8:00h Te
 

Vitória da Co

T a t i a n a  V

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

FICAS 
RAÇÃO DE PRO
RIÇÃO DA PR

AÇÃO DE ENQ

à regularidad
o – Proteção a
ento 
ocatório e m
ana Vieira do
a nº 0447, de 

r                 

el.:(77) 3425-

onquista – BA

Vi e i r a  d o
P r e g o e

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

OPOSTA DE PR
ROPOSTA DE 

UADRAMENTO

de fiscal (Lei C
ao Trabalho d

meio de conta
os Santos Pa
21.03.2017, p

       n° 7246

9398 Fax: 

A, 19 de junh

s  S a n t o s
e i r a  

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 3/21 

REÇOS 
PREÇOS E D

O(LEI COMPLE

Complementar 
do Menor 

ato: 
aiva 
publicada no D

16 
(77) 3424-86

ho de 2018. 

s  Pa iv a  

AHIA - UES

DECLARAÇÃO 

EMENTAR Nº 

nº 123/06)  

DOE de 22.03.

10 E-mail: 
 
 

SB 

DE ELABORA

123/06) 

.2017 

copeluesb@g

 
 
 
 
 

RAÇÃO  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
mail.com 

 
 



 

TER

 
 
1. OB
 
1.1 D
LABOR
Alimen
 
1.2Es
1.2.1
dever
1.2.2
 
 

1.3 Lo
A entr
do Be
 

1.4 G
duráv
 

 

 
 

 
2. ES
 
 
 
 
 
 
desta 
DESCR
expre
não se
 
INDEP
 
tratam
propo
mode
 

 

UNIV

RMO DE 
DA LIC

BJETO DA LIC

Descritivo: A 
RATÓRIO) para
ntos, conform

specificações p
A marca, o m
ão, obrigatoria

2A marca indic

ocal de entre
rega do objeto

em Querer, Km

Garantia técn
veis – Art. 26, 
1.4.1 A garan
contemplar o 
1.4.2 Optand
conjunto a au
1.4.3 A garan
1.4.4 O term
consiste a me
contratante, 
acompanhado
[art. 50 do C

PECIFICAÇÕ

2.1 Dispo

2.1.1Qua

2.1.1.1 O 
SEÇÃO B – 

RIÇÃO DA P
ssando os val
erão admitida

2.1.1.2 A 
PENDENTE DE

2.1.1.3 No
mento diferenc
osta de preços 
lo da SEÇÃO C

2.1.1.4 Ta

IVERSIDAD
P

SEÇÃ

 
REFERÊ

CITAÇÃO
 

CITAÇÃO: 

presente lic
a atender dem

me solicitação d

para elaboraçã
modelo, a ref
amente, ser in

cada será uma

ega: 
o licitado será

m 04. Bairro Un

nica: O prazo
II do CDC). 
ntia técnica de
período mínim

do o licitante 
utorização exp
ntia contratual
mo de garanti
esma garantia,
devendo ser 

o de manual d
CDC]. 

ÕES PARA EL

osições aplicá

nto ao mode

proponente d
DISPOSIÇOES

PROPOSTA DE
lores em moe
s propostas al
proposta de p

E PROPOSTA, 
o caso de m
ciado assegur
 a DECLARAÇÃ
C-2. 
ambém deve

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

ÃO B –  D

ÊNCIA 
O  

(
(
(
(
(

citação tem 
mandas do La
da COLAB-IT.

ão da proposta
ferência e dem
nformados na 
a só para cada

á no Município
niversitário - P

o de garantia 

everá ser com
mo solicitado.
por ampliar o
ressa do fabri
l é complemen
ia ou equival
, bem como a 

entregue, d
de instrução, 

LABORAÇÃO 

áveis a todo

elo: 

everá elabora
S ESPECÍFICA
E PREÇO E 
eda nacional –
lternativas. 
preços deverá
conforme mod

microempresas
ado pela Lei C
ÃO DEENQUA

rá constar d

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

DISPOSI

x ) 1. OBJE
x ) 2. ESPE
x ) 3. DET
x ) 4. OBR
x ) 5. ORÇ

por objeto 
aboratório de 

a de preços:
mais caracterí
proposta. 
 item, sem po

o de Vitória da
Prédio do Almo

técnica do pro

mprovada por

o prazo de ga
cante permitin
ntar à legal e 
ente deve se
forma, o praz

devidamente 
de instalação

DA PROPOS

s os itens, so

ar a sua propo
AS, em conso
DECLARAÇÃO

– reais e cent

 ser apresent
delo constante
s e empresa
Complementa

ADRAMENTO (

do envelope 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

IÇÕES E

ETO DA LICIT
ECIFICAÇÕES 
ERMINAÇÕES 

RIGAÇÕES CON
ÇAMENTO EST

 

AQUISIÇÃO D
Nutrição Anim

ísticas, bem c

ossibilidade de

a Conquista, E
oxarifado Cen

oduto será de

ocasião da en

rantia técnica
ndo esta ampl
será conferida

er padronizado
zo e o lugar em
preenchido p

o e uso do pr

STA DE PREÇ

ob pena de d

osta de preços
onância com 
O DE ELABO
avos, em dua

tada juntamen
e da SEÇÃO C
as de pequen
r nº 123/2006
LEI COMPLEM

de proposta 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 4/21 

ESPECÍF

TAÇÃO
PARA ELABOR
ADICIONAIS 

NTRATUAIS ES
IMADO EM PL

DE MATERIAL 
mal e Laborató

como o prazo

e substituição 

Estado da Bah
tral - CEP: 45

e 90 dias. (Ga

ntrega do bem

 ofertado no 
liação. 
a mediante ter
o e esclarece
m que pode s
pela CONTRAT
roduto em ling

OS 

desclassifica

s de acordo c
o modelo da 
RAÇÃO INDE

as casas decim

nte com a DEC
C–1, sob pena 
no porte inte
6, também de

MENTAR nº 12

de preços a

AHIA - UES

FICAS 

RAÇÃO DA PR
 
SPECÍFICAS 
LANILHAS 

PERMANENTE 
ório de Qualid

o de garantia 

por qualquer o

hia, no seguin
.031-900. 

arantia legal m

m, mediante ce

certificado, d

rmo escrito. [a
er, de maneira
er exercitada 

ATADA, no at
guagem didát

ção: 

com as exigên
SEÇÃO C-1 

EPENDENTE D
mais, ficando 

CLARAÇÃO DE
de desclassific

eressadas na 
everá constar 
3/06) em con

a DECLARAÇÃ

SB 

ROPOSTA DE P

(EQUIPAMEN
dade na Indú

dos bens ofe

outra. 

te endereço: 

mínima para p

ertificado que

everá apresen

art. 50 do CD
a adequada e
e os ônus a c
to do fornec
tica, com ilust

ncias constante
– MODELO D

DE PROPOST
esclarecido qu

E ELABORAÇÃ
cação. 

concessão d
do envelope d
sonância com

ÃO DE PLEN

PREÇOS

NTOS DE 
stria de 

ertados, 

Estrada 

produtos 

e deverá 

ntar em 

DC].
em que 
argo da 

cimento, 
trações. 

es 
DE 
TA, 
ue 

ÃO 

de 
de 
 o 

NO 



Item

01

CONH
 
2.1.2
 
 
cumpr
sociais
de qu
depre
indiret

cada u
 
outra.
 
docum
técnic
forma
 
esteja
 
acomp
 
 

3. DE
 
Além 
ser ob
 

 

3.1 D
  

  
3.2 D

f

 

v
 

 
4. VA
Para e
 
LOTE
 

m Có

1 43.10.11.0

 

UNIV

HECIMENTO, c

2 Quanto ao c

2.1.2.1 No
rimento do o
s, previdenciá
ualquer natu

eciação, alugu
tamente, se re

2.1.2.2 A 
um dos bens o

2.1.2.3 A 
. 

2.1.2.4 To
mentos de do
ca ou páginas 
a visual e/ou e

2.1.2.5 Os
am impressos 

2.1.2.6 Os
panhada do o

ETERMINAÇÕ

das previsões
bservadas, nas

Da subcontra
  É veda

transfe
se resp

  
Da garantia d

3.2.1 A prest
da Lei Estadua
3.2.2 Não se
fiador, no cas
3.2.3 A garan
devendo ser a
3.2.4 A gara
pelas multas i
3.2.5 A CONT
vezes que hou

ALOR REFERE
efeito do art. 8

E ÚNICO 

ódigo 

00032790-5 

IVERSIDAD
P

conforme o mo

conteúdo: 

o valor da pro
bjeto desta li

ários e trabalh
reza, materia

uéis, administr
elacionem com
marca, o praz
ofertados deve
marca indicad

odas as caracte
mínio público 
da internet i

escrita. 
s materiais inf
em idioma div
s documentos
riginal, para q

ÕES ADICION

s contidas no A
s contratações

atação  
ada a subcont
erência, total o
ponsabilizando

do contrato: 
tação de gara
al n° 9.433/05
rá admitida a 
o de seguro-g
ntia deverá se
atualizada per
ntia, em qual
impostas, inde
TRATADA fica
uver alteração

ENCIAL 
81, II, da Lei E

BOMBA, de 
solventes or
ajustavel ma
81kPa (24Hg

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

odelo constant

oposta deverão
icitação, inclu
histas de todo
ais empregad
ração, impost
m o fiel cumpr
zo de garanti
erão ser inform
da será uma 

erísticas decla
emitidos pelo

mpressas, on

formativos uti
verso do nacio
s poderão se

que possa ser 

NAIS: 

ANEXO I – D
s decorrentes 

tratação parc
ou parcial do c
o a CONTRATA

ntia, quando 
5. 
existência de

garantia ou fia
er apresentada
iodicamente.
lquer das mo
ependentemen
a obrigada a r
o do contrato.

Estadual nº 9.

Descrição

vacuo, uso la
rganicos; bo
ximo 0.41 M

g") em atm, ali

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

te do Anexo V

o estar contem
sive todos os

o o pessoal da
dos, inclusive
tos, taxas, em
rimento pela C
a, as caracter
mados na pro
só para cada

aradas devem 
o fabricante, 

nde o produto

lizados para c
onal, deverão 
er apresentad
autenticada.

DISPOSIÇÕE
desta licitação

ial do objeto,
contrato, bem
ANTE por nenh

exigida, recai

e cláusulas que
nça bancária 

a no prazo má

dalidades, res
nte de outras 
epor o valor d

.433/05, o val

o do Material 

aboratorial, pa
omba livre 

MPa (60 psi), 
imentaçao: 11

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

V. 

mpladas todas
s custos com 
a CONTRATAD
e ferramentas
molumentos e
CONTRATADA 
rísticas e, qua
posta. 
a item, sem p

ser descritas 
tais como: ca
 ou compone

comprovar as 
ser apresenta
dos em origin

ES GERAIS, b
o, as seguinte

, a associação
m como a fusã
hum comprom

rá sobre uma 

e restrinjam o
(art. 136, §1º

áximo de 05 (c

sponderá pelo
cominações le
da garantia qu

or referencial 

ara trabalho co
oleo, press
vacuo maxim

15 V, 60 Hz, 4

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 5/21 

s e quaisquer 
material de 

DA, como tam
s, utensílios 
e quaisquer o
das obrigaçõe

ando exigível, 

possibilidade d

pelos licitante
atálogos, man
ente ofertado 

especificaçõe
dos com tradu
nal, cópia au

bem como daq
s determinaçõ

o da CONTRA
o, cisão ou in

misso assumido

das modalida

ou atenuem a 
º, II e III da Le
cinco) dias, co

o inadimpleme
egais. 

uando esta fo

por lote é de:

UF QTD

om 
sao 
mo 
4.2 

Un 3 

AHIA - UES

despesas nec
consumo, sal

mbém fardame
e equipamen

outros custos 
es.  
o modelo e 

de substituiçã

es e comprova
uais, fichas d
seja claramen

s dos produto
ução para o po
utenticada ou

quelas decorre
ões: 

ATADA com o
ncorporação da
o por aquela c

ades previstas

responsabilid
ei estadual nº
ontados da as

ento das obrig

or utilizada e a

: 

D Valor 
Unitário 

R$ 1.930,0

SB 

cessárias ao fi
ários, encargo

ento, transpor
ntos utilizado
que, direta o

a referência d

ão por qualqu

adas através d
de especificaçã
nte descrito e

os cotados, qu
ortuguês. 
 cópia simple

entes de lei, d

outrem, a ces
a CONTRATAD
com terceiros.

s no § 1° do a

ade do segura
º 9.433/05). 
ssinatura do co

gações contra

a atualizá-la to

Valor T

00 R$ 5.79

iel 
os 
rte 
os, 
ou 

de 

er 

de 
ão 

em 

ue 

es 

deverão 

ssão ou 
DA, não 

art. 136 

ador ou 

ontrato, 

atuais e 

odas as 

Total 

90,00 



02

03

2 66.40.00.0

3 66.40.00.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIV

00056131-2 

00068143-1 

IVERSIDAD
P

A ou 220 V, 
Deve incluir 
de 01 ano.  
Embalagem 
fabricante.  
AGITADOR
alcance de v
340 graus C, 
125 mm de 
potencia de a
minimas de 1
INCUBADO
Oxigenio). 
Com as segui
- Estrutura em
- Controle de
- Temperatur
centigrafos; 
- Controle de
- Termosta
sobreaquecim
- Compressor
- Potencia mi
- Volume min
- Bivolt(110 e

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

50 Hz, 1.9 A. 
manual de in

contendo dad

R, magnetico
elocidade 200
tamanho da c
diametro, vo

aquecimento m
168 x 220 x 10

ORA, para BO

intes caractiris
m gabinete em
e temperatura d
ra de trabalho 

e umidade atra
ato mecanic
mento; 
r de no minim
inima de 360 w
nimo de 330 l
e 220 volts) 

 

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

 
nstrucoes e G

dos do produt

o, com aqu
00 rpm, temp
chapa aquece
olume minim
minimo de 40
05 mm, peso m
OD (Demand

sticas: 
m aco, tipo gel
digital microp
variando entr

aves de reserva
o para pr

mo 1/6 HP; 
watts; 
litros 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

Garantia minim

tos e marca 

uecedor 230
eratura maxim
dora minima 

mo de 05 litro
00W, dimenso
minimo 2,5 kg
da Biologica 

adeira; 
processado;  
e -10 a 60 gra

atorio interno
rotecao cont

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 6/21 

ma 

do 

V, 
ma 
de 
os, 
oes 
g.  

Um 3 

de 

aus 

; 
tra 

Un 2 

VALOR TO

AHIA - UES

R$ 1.338,8

R$ 3.632,0

OTAL DO LOT

SB 

80 R$ 4.09

00 R$ 7.26

TE R$ 17.07

96,40 

64,00 

70,40



LO
IT
 
 

VA

 

 

M

 
OTE/ 
TEM 

 

DE
 

 

ALOR TOTAL DA

 
(Ident
(Ident
licitató
 
(a) a 
conteú
qualqu
 
(b) a 
receb
pesso
 
(c) qu
poten
 
(d) qu
ou ind
antes 
 
(e) qu
indiret
das pr
 
(f) qu
inform
 

 

 

UNIV

MODELO D

ESCRIÇÃO 

A PROPOSTA (P

tificação com
tificação com
ório acima ide

proposta apre
údo da propo
uer outro part

intenção de a
ida de qualqu

oa; 

ue não tentei,
cial ou de fato

ue o conteúdo
diretamente, c
da adjudicaçã

ue o conteúdo
tamente, info
ropostas; e  

ue estou plen
mações para fi

__

S

IVERSIDAD
P

DE DESCR
ELABO

VA
POR EXTENSO):

mpleta do re
pleta da licit

entificado, dec

esentada para
sta não foi, n
ticipante poten

apresentar a 
uer outro part

, por qualque
o desta licitaçã

o da proposta 
comunicado o
ão do objeto; 

o da proposta 
rmado, discut

namente cien
rmá-la. 

Vitória

__________
RAZÃO SOC

SEÇÃO C
D

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

RIÇÃO DA
ORAÇÃO I

ALOR TOTAL DO
 

epresentante 
ante) dorava
laro, sob as p

a participar de
o todo ou em
ncial ou de fat

proposta elab
ticipante pote

r meio ou po
ão quanto a p

apresentada 
ou discutido c

apresentada p
tido ou recebid

te do teor e

a da Conquist

___________
CIAL/ CNPJ/NO

C – MOD
DA PROP

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

SEÇÃO
A PROPOS
INDEPEND

O LOTE/ITEM (G

da licitante)
nte denomina
enas da lei, em

esta licitação 
m parte, direta
to desta licitaç

borada para pa
ncial ou de fa

r qualquer pe
articipar ou nã

para participa
com qualquer 

para participa
do de qualque

e da extensão

ta _____de __

__________
OME DO REPR

DELOS P
POSTA D

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

O C-1  
STA DE PR
DENTE DE

GLOBAL) 

), como rep
ado (Licitante
m especial o a

foi elaborada 
 ou indiretam

ção, por qualq

articipar desta
ato desta licita

essoa, influir n
ão dela; 

ar desta licitaç
outro particip

r desta licitaçã
er integrante d

o desta decla

____________

___________
RESENTANTE 

ARA ELA
DE PREÇ

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 7/21 

REÇOS E D
E PROPOS

QUANTI
(A

 

resentante d
e) para fins d
art. 299 do Có

de maneira i
mente, informa
quer meio ou p

a licitação não
ação, por qua

na decisão de

ção não será, 
pante potenci

ão não foi, no
do órgão licita

aração e que 

______ de2018

__________
LEGAL/ ASSIN

ABORAÇ
ÇOS  

AHIA - UES

DECLARA
STA 

ITATIVO 
A) 

PRE
UNI
(B) 
 

devidamente 
de participaçã

ódigo Penal Bra

independent
ado, discutido 
por qualquer p

o foi informad
alquer meio o

e qualquer ou

no todo ou e
al ou de fato

o todo ou em 
ante antes da 

 detenho ple

8. 

_________ 
NATURA 

ÇÃO 

SB 

ÇÃO DE 

EÇO 
ITÁRIO 

PREÇ
(AxB

 
R$ 

constituído d
ão no certam
asileiro, que:

te por mim e 
ou recebido d

pessoa; 

da, discutida o
ou por qualqu

tro participan

em parte, dire
o desta licitaçã

parte, direta o
abertura ofici

enos poderes 

ÇO TOTAL  
B) 

de 
me 

o 
de 

ou 
er 

te 

eta 
ão 

ou 
ial 

e 



D

 
Para o
 
(  

 

 

(  

 

 

UNIV

DECLARAÇ
[

os efeitos do t

) que estamo
microemp
compleme

) que estamo
empresa d
3º da Lei c

__

IVERSIDAD
P

ÇÃO DE E
[EXCLUSIVA 

tratamento dif

os enquadrad
presa e que n
entar nº 123

os enquadrad
de pequeno p
complement

Vitória

__________
RAZÃO SOC

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

ENQUADR
PARA MICR

ferenciado da 

dos, na data 
não estamos
/06.  

dos, na data 
porte e que n

tar nº 123/0

a da Conquist

___________
CIAL/ CNPJ/ N

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

SEÇÃO
 
 
 
 

RAMENTO 
ROEMPRESA 

Lei Compleme

designada pa
s incursos na

[o

designada pa
não estamos
6.

 
 

ta _____de __

__________
OME DO REPR

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

O C-2  

(LEI COM
E EMPRESA 

entar nº 123/0

ara o início da
as vedações

ou] 

ara o início da
s incursos na

____________

___________
RESENTANTE 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 8/21 

MPLEMEN
DE PEQUENO

06, declaramo

a sessão púb
s a que se re

a sessão púb
as vedações 

______ de2018

__________
LEGAL/ ASSIN

AHIA - UES

NTAR nº 1
O PORTE] 

os:  

blica da licitaç
eporta o §4º

blica da licitaç
a que se rep

8. 

_________ 
NATURA 

SB 

123/06) 

ção, na condi
º do art. 3º 

ção, na condi
porta o §4º d

ção de 
da Lei 

ção de 
do art. 



 
1. CO
 
1.1 O
ESPE
 
1.2 Na
e seto
tipo d
partic
públic
prazo 
revisã
 
1.3 As
estima
espec
de com
 
1.4 AS
DA P
SEÇÃ
princip
propo
 
1.5 Es
licitató
 
2. IM
 
2.1 N
Admin
9.433/
 
2.2 E
contra
anteri
ou ten
 
2.3 É
contra
ressal
 
2.4 É 
empre
6.677/
 
2.5 Co
da exe
definid
consti
 
2.6 N
empre

 

UNIV

OMPOSIÇÃO

O instrumento
CÍFICAS; SE

a SEÇÃO A –
or licitante; a 
de licitação; o 
ipação; a opç

ca; a dotação 
do contrato;

ão; o local, hor

s especificaçõ
ado em planil

cíficas e as reg
mpatibilidade,

SEÇÃO C – M
PROPOSTA D
ÃO C-2 (DEC
pais que dev

osta.  

ste ANEXO I 
ória assinalada

MPEDIMENT

ão serão adm
nistração Públ
/05. 

m consonânc
atar com a A
or à sua criaç
nha sido decla

 vedado ao a
atos com a ad
vadas as exce

defeso ao se
esa privada, d
/94.  

onsoante o ar
ecução de obr
dos no art. 2
itucional ou le

Não poderá pa
esa, isoladame

IVERSIDAD
P

O DO INSTR

o convocatório
EÇÃO C – MO

– PREÂMBUL
modalidade lic
objeto da licit

ção quanto à 
orçamentária

; a indicação 
rário e respon

ões, quantitati
has, compõem
gras sobre ga
, quando for o

MODELO DE P
DE PREÇOS 
CLARAÇÃO D
em constar n

contempla as
a na SEÇÃO A

TOS DA PAR

mitidas nesta l
lica, ou as de

ia com o art.
Administração 
ção, haja sofr
arada inidônea

agente polític
dministração d
eções legais, c

ervidor público
de sociedade 

rt. 18 da Lei e
ras ou serviço
207 do mesm
gal. 

articipar da li
ente ou em co

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletr

DIS

RUMENTO C

o é compost
ODELO DE PR

LO - estão pre
citatória e o re
tação e a cod
admissão ou 
; os requisitos
quanto à ex

nsável por escl

vos, condiçõe
m a SEÇÃO B
rantia do con

o caso.  

PROPOSTA D
E DECLARAÇ

DE ENQUADR
nos formulário

s cláusulas pe
A – PREÂMB

RTICIPAÇÃ

icitação empr
eclaradas inidô

. 200 da Lei 
Pública a pe
ido penalidade
a para licitar e 

co e ao servid
direta ou indire
conforme o art

o transaciona
civil ou exer

estadual n° 9.
os e do fornec
mo diploma, i

citação: a) a
onsórcio, resp

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

rônico nº 033/

 
ANEX

SPOSIÇÕE

CONVOCAT

to de: SEÇÃO
ROPOSTA DE

escritas, entre 
espectivo núm
ificação conce
vedação a co

s de habilitaçã
igência de ga
arecimentos e

es e caracterís
B – DISPOSIÇ
trato, subcon

DE PREÇOS c
ÇÃO DE ELA
RAMENTO -L
os a serem o

rtinentes ao it
ULO. 

ÃO 

esas que este
ôneas, na form

estadual n°9.
ssoa jurídica 
e de suspensã
contratar e q

dor público d
eta, por si ou 
t. 125 da Lei e

r com o Esta
rcer comércio,

.433/05, não 
imento de ben
impedidos de

utor do proje
ponsável pela 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

/2018              

XO I 
ES GERAIS

TÓRIO 

O A – PREÂ
 PREÇOS e A

outras inform
mero de ordem
ernente ao ce
onsórcios; o lo
ão; o regime d
arantia do co
e o índice dos 

sticas do obje
ÇOES ESPEC
tratação e ap

compõe-se da 
ABORAÇÃO I
LEI COMPLE
observados pe

iter procedime

ejam suspensa
ma dos inciso

.433/05, fica 
constituída p

ão do direito d
ue tenha obje

de qualquer c
como represe

estadual nº 9.

do quando pa
, na forma do

poderá partic
ns a eles nece
 contratar co

eto, básico ou
elaboração do

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

      fls. 9/21 

S 

ÂMBULO; SE
ANEXOS.  

mações: a regê
m; o número d
rtificado de re
ocal, data e h
de execução o
ntrato; as co
apêndices.  

eto a ser licita
CÍFICAS, além
resentação de

SEÇÃO C-1 
INDEPENDEN
MENTAR nº
elo licitante p

ental das licita

as do direito d
os II e III do 

impedida de 
por membros 
de licitar e co

eto similar ao d

categoria, nat
entante de ter
433/05. 

articipar de g
o inc. XI do 

ipar, direta ou
essários os de
om a Adminis

u executivo, p
o projeto básic

AHIA - UES

EÇÃO B – D

ência legal; o 
do processo ad
egistro; os pre
horário para i
ou forma de f
ndições de re

ado, bem com
m das obrigaç
e amostras ou

(MODELO D
NTE DE PRO
 123/06,ind

para a aprese

ações, segund

de licitar ou c
art. 186 da 

participar de 
de sociedade

ontratar com a
da empresa p

ureza ou con
rceiro, sob pe

erência ou ad
art. 176 da L

u indiretamen
mais agentes 
stração Públic

pessoa física 
co ou executiv

SB 

DISPOSIÇÕE

órgão/entidad
dministrativo;
essupostos pa
nício da sessã
fornecimento; 
eajustamento 

mo o orçamen
ções contratua
u demonstraçã

E DESCRIÇÃ
OPOSTA) e d
icando os iten
entação de su

o a modalidad

contratar com 
Lei estadual n

licitações e d
e que, em da
a Administraçã
unida. 

ndição, celebr
na de nulidad

dministração d
Lei estadual n

te, da licitaçã
públicos, assi

ca por vedaçã

ou jurídica; 
vo ou da qual

ES 

de 
 o 
ra 
ão 
o 
e 

to 
ais 
ão 

ÃO 
da 
ns 
ua 

de 

a 
n° 

de 
ta 
ão 

rar 
de, 

de 
n° 

o, 
im 
ão 

b) 
 o 



autor 
direito
indica
 
3. PR

 
3.1 C
 
3.2.1
 
3.2.1.
exclus
senha

 
3.2.1.
eletrô
espec

 
3.2.1.

 
3.2.2
 
3.2.2.
eletrô
 
3.2.2.
mesm
 
3.2.2.
aprese

 
3.2.2.
lance 
 
3.2.2.
emitid

 

UNIV

do projeto se
o a voto ou c
ada, nesta mes

ROCEDIMEN

CLÁUSULAS A

 FASE INICI

1 A proposta
sivamente por
a de identificaç

3.2.1.1.1O
apresentad
3.2.1.1.2 
campo “IN
o MODELO
empresa s

3.2.1
da lic

3.2.1.1.3 A
o pleno co
Edital. 

2 A partir do
ônico, terá lu
cificações e co

3.2.1.2.1 S
informação
rasura ou 
proposta 
estabelecid

3 Iniciada a s
3.2.1.3.1 S
e hora em

2 ETAPA COM

1 Aberta a et
ônico, sendo im

2 Os licitante
mos estabelecid

3 O sistema
entados pelo m

3.2.2.3.1 
prevalecen

4 Durante o t
registrado qu

5 A etapa de
do pelo sistem

IVERSIDAD
P

eja dirigente, 
controlador, re
sma licitação, 

NTO DA LIC

APLICÁVEIS 

IAL 

a de preço d
r meio do sist
ção do licitant

O licitante dev
do na tela com
No preenchim
NFORMAÇÕE
O, TIPO ou RE
sob pena de de
.1.2.1 O não 

citante, face a 
Após o envio d
onhecimento 

o horário pre
gar a divulga
ndições estab
Serão conside
o que permita
entrelinha, de
inferior ao e
do; apresenta

essão pública 
Sempre que h

m que a sessão

MPETITIVA D

tapa competit
mediatamente 

s poderão ofe
das no edital. 

 eletrônico r
mesmo licitan
Não serão re

ndo aquele qu

transcurso da 
e tenha sido a

e lances da se
ma aos licita

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

gerente, acio
esponsável té
como subcon

CITAÇÃO  

AO PREGÃO

everá ser env
tema eletrônic
e.   
verá clicar na

m os dados pe
mento da prop
ES ADICIONA
EFERÊNCIA, q
esclassificação
preenchiment
ausência de i

da proposta d
e atendiment

evisto na SEÇ
ação das pro
elecidas no ed
eradas irregu
a a perfeita ide
e forma a não
estabelecido; 
rem prazo de 

do pregão ele
houver interrup
o terá continui

DE LANCES E

iva, os licitant
informado do

erecer lances 

rejeitará auto
te. 
egistrados, pa
e for recebido

sessão públic
apresentado p

essão pública 
ntes, após o

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

nista ou dete
cnico ou subc
tratada de out

O ELETRÔNIC

viada até a d
co, mediante 

a opção “ofe
ertinentes à su
posta eletrônic
AIS”, as ESPE

quando for o c
o”.  
to do campo 
nformação su
e preço, o lici
to às exigênc

ÇÃO A - PR
opostas de p
dital, as quais 
lares e descla
entificação e/o
o permitir a su

apresentarem
garantia infer

etrônico, não c
pção da sessã
idade. 

LETRÔNICOS

tes poderão e
o seu recebime

sucessivos, ob

maticamente 

ara o mesmo
o e registrado 

ca, os licitante
pelos demais li

será encerrad
 que transco

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

ntor de mais 
contratado; c)
tra licitante, q

CO 

data e horári
a opção “ace

erecer propos
ua proposta de
ca o licitante 
ECIFICAÇÕES,
caso, dos prod

referido no it
uficiente para c
tante deverá 
ias de habilit

REÂMBULO p
preços recebid
serão classific
assificadas de
ou qualificação
ua compreens
m prazo de 
rior ao estabel

cabe desistênc
ão do pregão, 

S 

encaminhar la
ento e respect

bservado o ho

os lances e

o item, 02 (
primeiro. 

es serão inform
icitantes, veda

da mediante a
orrerá período

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 10/21 

de 05% (cinc
) pessoa física
quando admitid

io previstos n
esso identifica

sta” e preenc
e preços.  
deverá, obrig

, CARACTERÍS
dutos ofertado

tem anterior, 
classificação d
manifestar, em
ação e dema

para início da
das e em pe
cadas para a e
e logo as pro
o do objeto pr
são; apresenta

entrega ou 
lecido. 

cia da propost
os licitantes d

nces exclusiva
tivo horário de

orário fixado e

m valores su

(dois) ou ma

mados, em te
ada a identifica

aviso de fecha
o de tempo d

AHIA - UES

co por cento) 
a ou jurídica 
da a subcontr

na SEÇÃO A 
do”, através d

cher o formu

gatoriamente, 
STICAS e MAR
os, vedada a i

implicará na d
da proposta”. 
m campo próp
is condições 

a sessão púb
erfeita conson
etapa de lance
opostas que n
roposto; contiv
arem o prazo 

de execuçã

ta.  
deverão ser no

amente por m
e registro e va

e as regras de

uperiores aos

ais lances de 

mpo real, do 
ação do deten

amento imine
de até 30 (t

SB 

do capital co
que tenha sid
atação. 

- PREÂMBULO
da digitação d

lário eletrônic

mencionar, n
RCA, bem com
identificação d

desclassificaçã

prio do sistem
previstas nes

blica do pregã
nância com a
es. 
não contivere
verem emend
de validade d

ão superior a

otificados do d

meio do sistem
alor. 

e aceitação do

anteriormen

mesmo valo

valor do men
ntor do lance.

nte dos lance
trinta) minuto

om 
do 

O, 
da 

co 

no 
mo 
da 

ão 

ma, 
ste 

ão 
as 

em 
da, 
da 
ao 

dia 

ma 

os 

te 

or, 

or 

es, 
os, 



aleato
recepç
 
3.2.2.
encer
de 50
encam
minut

 
3.2.2.
prime

 
3.2.2.
seu pr
 
3.2.2.
quand
conso
 
3.2.2.
123/0
difere

 
3.2.2.
ou de
sucess
critéri
 
3.2.2.
 

 

UNIV

oriamente, de
ção de lances

6 Alternativam
ramento ante
0% (cinquent
minhamento d
tos, findo o qu

3.2.2.6.1 N
poderá en
apresentad

7 Encerrada 
ira oferta qua

3.2.2.7.1 
Instrumen
superiores
Administra
preços. 
3.2.2.7.2Se
assim cons
que comp
produtivida

8 Havendo ap
reço seja com

9 O pregoeir
do for o caso, 
onância com as

10 Em caso d
06, a preferênc
nciado e favo

3.2.2.10.1
microempr
bem classi
3.2.2.10.2
bem class
considerad

3
(c

3.2.2.10.3 
ou se sua 
empresa d
apuração d
3.2.2.10.4 
realizado s
3.2.2.10.5 
apresentad

11 Ocorrendo
e empresa de
sivamente, a 
o. 

12 Sempre qu

IVERSIDAD
P

terminado tam
. 

mente ao dis
cipado da ses
ta por cento
e aviso de fec

ual será encerr
No caso da a
ncaminhar, p
do o lance de 

a etapa com
nto ao objeto 
Serão descla
to ou que con

s aos preços 
ação ou por ó

erão também 
siderados aqu
rove que os c
ade são comp

penas uma of
mpatível com o

o anunciará, 
após a negoc

s especificaçõ

de empate, rea
cia de contrata
recido, nos te
Entendem-se 
resas e empre
ficada, e emp
Em qualquer 
sificada pode
da vencedora d
.2.2.10.2.1 O 
cinco) minutos
Se a microem
oferta não fo

de pequeno po
de uma propo
No caso de a

sorteio entre e
O disposto n

da por microe

o empate de p
e pequeno po
sorteio em a

ue houver sort

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

mbém pelo s

sposto no item
ssão pública p
o) do previst
chamento imin
rada a recepçã
adoção do rit
pelo sistema 
menor valor, 

mpetitiva e or
e valor, decid
ssificadas as 
nsignarem val

unitários m
órgão oficial c

desclassificad
eles que não 
custos dos in

patíveis com a 

ferta, esta pod
 valor estimad

imediatament
ciação e decis
es contidas ne

al ou ficto, se
ação para as 
rmos que se s
por empate

esas de peque
pate real as qu

das hipóteses
rá apresentar
do certame, s
direito a ofert

s após o encer
mpresa ou em
or aceita, ou s
orte subseque
osta que atend
as microempre
elas para que s
este item 3.2
mpresa ou em

propostas form
orte, será ob
ato público, p

teio deverá se

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

sistema eletrô

m anterior, e
poderá ocorrer
to inicialment
nente dos lanc
ão de lances.
o previsto ne
eletrônico, 

bem assim de

rdenadas as p
dindo motivad

propostas q
or global supe

máximos defin
ompetente ou

das as propost
venham a ter
sumos são co
execução do

derá ser aceit
do para a cont

te após o enc
ão acerca da 
este edital, ap

rá assegurada
microempresa
seguem:  
e ficto as si
no porte sejam

ue sejam iguai
s de empate,
r proposta d

situação em qu
tar proposta d
rramento dos 

mpresa de peq
se for inabilita
nte em situaçã

da às condiçõe
esas e empres
se identifique 
.2.10 somente

mpresa de peq

muladas por lic
bservado o d
para o qual o

er lavrada ata 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

nico, findo o 

e com justific
r por sua deci
te no edital 
ces e subseque

este item, enc
contrapropost

ecidir sua aceit

propostas, o 
amente a resp
ue não aten
erior aos prati
nidos e publ
u, ainda, com

tas que consig
r demonstrada
oerentes com 
objeto do con

ta, desde que 
tratação e den

cerramento d
aceitação do 

presentou o m

a, nos termos 
as e empresas

ituações em 
m até 05% (ci
s. 
, a microemp
de preço infe
ue será adjudi
de preço infer
lances, sob pe
ueno porte m
ada, será conc
ão de empate
es estabelecida
sas de pequen
aquela que p

e se aplica qu
queno porte. 

citantes que n
isposto na Le

os licitantes se

específica. 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 11/21 

qual será au

cativa do preg
são, quando t
para a sess

ente transcurs

cerrada a eta
ta diretamen
tação. 

pregoeiro ex
peito. 
derem às co
icados no mer
icados pela 
 os constante

gnem preços m
a sua viabilida

os de merca
ntrato. 

atenda todas
ntro da realida

a etapa de la
lance de men
enor preço. 

dos arts. 44 e
s de pequeno 

que as pro
inco por cento

resa ou empr
erior àquela d
cado em seu 
ior deverá oco
ena de preclu

mais bem class
cedido idêntic
, se houver, n
as neste edita
no porte apre
rimeiro poderá

uando a melho

ão detenham 
ei estadual n
erão convoca

AHIA - UES

utomaticamen

goeiro registr
transcorrido o
são de lance
so do prazo de

apa competitiv
te ao licitan

aminará a ac

ondições e ex
rcado ou, qua
SAEB, ou os

es do sistema

manifestamen
de através de

ado e que os 

s as condições
ade do mercad

ances da sess
nor valor, a pro

e 45 da Lei co
porte benefici

opostas apres
o) superiores à

resa de peque
de menor va
favor o objeto
orrer no prazo
são. 

sificada não ex
co direito à m
na ordem class
l.  

esentarem pre
á apresentar m
or oferta inicia

a condição de
n° 9.433/05, 
dos, vedado 

SB 

te encerrada 

ada em ata, 
o tempo mínim
es, mediante 
e até 30 (trint

va, o pregoei
nte que tenh

ceitabilidade d

xigências des
ando for o cas
s fixados pe
 de registro d

te inexequíve
e documentaçã
coeficientes d

s deste Edital 
do. 

são pública o
oposta que, e

omplementar n
árias do regim

sentadas pela
à proposta ma

eno porte ma
alor, exequíve
o licitado. 
o máximo de 0

xercer o direit
icroempresa o
sificatória, até

ços iguais, se
melhor oferta.
al não tiver sid

e microempres
procedendo-s
qualquer out

a 

o 
mo 

o 
a) 

ro 
ha 

da 

ste 
so, 
ela 
de 

is, 
ão 
de 

e 

ou, 
em 

n° 
me 

as 
ais 

ais 
el, 

05 

to, 
ou 
é a 

rá 
. 
do 

sa 
se, 
ro 



3.2.2.
demo
DISP
 
3.2.2.
situaç
disput
(dois)

 
3.2.2.
prego
proced
condiç
no ite
 
3.2.2.
peque
inabili
habil
forma
 
3.2.2.
imedia
 
3.2.2.
será d
 
3.2.2.
de até

 
3.2.2.
Comp
dever

 

UNIV

13 Reordenad
nstração de 

POSIÇÕES ES

14 Sendo ace
ção de regular
ta, obrigando-
 dias úteis do 

3.2.2.14.1 
dos prazos
3.2.2.14.2 
Proposta 
Enquadra
constante 
particular 
anexada, n
3.2.2.14.3 
readequad

15 Se a ofert
oeiro examina
dendo à habil
ções estabelec
m 3.2.2.14. 

16 A existênc
eno porte ben
tação automá
itação com r

a deste edital. 

17 Quando to
atamente, um

18 Constatado
declarado venc

19 Declarado 
é 10 (dez) min

3.2.2.19.1 
manifestaç
na adjudic
3.2.2.19.2 
(três) dias
próprio no
contrarrazõ
do término
3.2.2.19.3 
entidade p
3.2.2.19.4 
para decid
3.2.2.19.5 
aproveitam

20 As micro
plementar n° 
ão fazer prova

IVERSIDAD
P

das as propo
compatibilidad

SPECÍFICAS.

eitável a prop
ridade, median
-se a encamin
encerramento
A sessão do 

s assinalados, 
A documenta
de Preços e

amento (Lei 
do Anexo V

que contenha
no caso de pro

A proposta 
dos ao valor of

ta de menor 
ará a oferta 
itação do pro
cidas no edita

cia de restriçã
neficiárias do 
ática da licita
ressalva de e
 

odas as propos
m novo prazo d

o que o propo
cedor. 

o vencedor, a
nutos, a intenç

Deverá ser 
ção imediata e
cação do objet

Manifestada 
s úteis para a
o sistema ele
ões, se quiser
o do prazo do 

O exame, a 
promotora da l

A autoridade
dir o recurso.  

O acolhime
mento. 

oempresas e 
123/06, cuja 
a da efetiva r

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

ostas, se for 
de, o pregoe
 

posta de meno
nte a remessa
nhar os origin
o do pregão, c
pregão eletrô
observando-s

ação a que se
e Declaração
n.° 123/2006)
V, e, se for 
a, preferencial
ocuração parti
escrita deve

fertado e regis

valor não for
subsequente,

ponente, e as
al, sendo o res

ão na compro
regime difere

ante, em face
existência d

stas forem de
de até 30 (trin

onente da mel

ao final da se
ção de recorre
registrada a 
e motivada im
to da licitação 
a intenção de

a apresentação
etrônico, fican
rem, em igual 
recorrente. 
instrução e o

licitação, será 
e superior do 

ento do recu

empresas d
habilitação fo

regularização d

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

o caso, e ha
eiro procederá

or preço, o li
a da document
nais correspon
como condição
ônico deverá s
se o disposto n
e refere este 
o de Elabora
) a Declaraçã
o caso, o ins
mente, o con
icular, a prova

erá contempla
strado de men

r aceitável, ou
, na ordem 

ssim sucessiva
spectivo licitan

ovação da reg
enciado e favo
e do disposto

de restrição f

esclassificadas
ta) minutos pa

lhor oferta ace

ssão, qualque
er da decisão d

síntese das 
mportará na d
ao licitante ve

e recorrer, por
o das razões 
ndo os demai

prazo, cuja c

o encaminham
realizado pelo
órgão promo

urso importar

de pequeno 
oi procedida c
da documenta

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

avendo neces
á em conform

citante detent
tação via fax 
ndentes ou có
o indispensáve
ser interromp
no item 3.2.1.
item compree

ação Indepen
ão de Pleno 
strumento de
teúdo constan
a da legitimida
ar a planilha 
nor lance. 

u se o licitan
de classifica

amente, até a 
nte declarado 

gularidade f
orecido da Le
o no art. 42 
fiscal e diferi

, o pregoeiro 
ara o recebim

eitável atende

er licitante pod
do pregoeiro, 
razões do re

decadência do
encedor. 
r qualquer do
do recurso, q
is licitantes d
contagem terá

mento dos rec
o pregoeiro no
tor do pregão

rá a invalida

porte, benef
com a ressa
ação no prazo

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 12/21 

ssidade de ap
midade com o

tor da melhor
no prazo de 0
ópia autentica
el para a cont
ida, a fim de 
3.1 
ende os docu
ndente de P
Conhecimen

e procuração 
nte do modelo
ade de quem o

de custos, 

te desatender
ção, verifican
apuração de 
vencedor, ob

fiscal das mi
ei Complement

deste diplom
ndo-se a com

poderá suspe
ento de novas

e às exigências

derá manifesta
observadas a

ecorrente em 
o direito de re

os licitantes, se
que deverá se
desde logo in
á início no prim

cursos à auto
o prazo de até
o terá o prazo

ação apenas 

ficiárias do r
alva de exist
o de 02 (dois) 

AHIA - UES

presentação d
o disposto na

r oferta dever
03 horas do en
ada no prazo 
ratação.  
se aguardar 

umentos de 
Proposta, a D
nto,esta conf
por instrume

o do Anexo I
outorgou os p
com os resp

r às exigência
ndo a sua a
uma proposta

bservados os p

croempresas 
tar nº 123/06

ma, devendo s
mprovação da 

ender o pregão
s propostas. 

s fixadas no e

ar, motivadam
s seguintes no
ata, sendo q

ecurso e, cons

erá concedido
er formulado 
ntimados para
meiro dia útil s

ridade superio
é 03 (três) dia
o de até 03 (

dos atos in

regime difere
tência de re
dias úteis, cu

SB 

de amostras o
a SEÇÃO B 

rá comprovar 
ncerramento d
máximo de 0

o cumprimen

habilitação, 
Declaração d
forme o mode
ento público o
II, devendo s
oderes. 

pectivos valore

as editalícias, 
aceitabilidade 
a que atenda à
prazos definido

e empresas d
6 não implica 
ser realizada 
regularidade n

o e estabelece

edital, o licitan

mente, no praz
ormas: 
que a falta d
sequentement

o o prazo de 0
em documen

a apresentare
subsequente a

or do órgão o
s úteis.  
(três) dias úte

nsuscetíveis d

enciado da L
estrição fisca
ujo termo inici

ou 
– 

a 
da 
02 

to 

a 
de 
elo 
ou 
ser 

es 

o 
e 

às 
os 

de 
a 
a 

na 

er, 

te 

zo 

de 
te, 

03 
to 

em 
ao 

ou 

eis 

de 

Lei 
al, 
ial 



corres
Públic

 
3.2.2.
obter 
 
3.2.2.
de sua
 
3.2.2.
sessão
public
 
3.2.3
 
3.2.3.
resulta
 
3.2.3.
autori
licitató
 
3.2.3.
 
4. DA

4.1 Ap
instru
do pe
prova
caract

4.2 Nã
prejuí
propo
 
5. AL

5.1 A 
fizerem
art. 14

contra

5.2 A 
caso, 
previs
caract
aditam

5.3 Vi
corrig

 
 

 

UNIV

sponderá à da
ca. 

3.2.2.20.1 
do direito à

21 O pregoei
preço menor.

22 Os atos es
a regularidade

23 A indicaçã
o pública do 
cidade prevista

3 DA ADJUDI

1 O pregoeir
ado pela auto

2 Caso tenha
dade superior
ório. 

3 A homologa

A VERIFICA

pós a homolo
mento convoc

essoal técnico,
, no prazo qu
teriza o ilícito 

ão restando co
ízo da aplicaç
ostas subseque

LTERAÇÕES

CONTRATADA
m no objeto, d
43 da Lei esta

5.1.1 As 
atantes. 

variação do v
as atualizaçõ

stas, bem com
terizam altera
mento. 

isando à man
idos conforme

IVERSIDAD
P

ata em que d

A não-regula
à contratação

ro poderá, a 
  

ssenciais do pr
e pelos agente

ão do lance v
pregão deve

as na lei. 

CAÇÃO E HO

ro adjudicará 
oridade superio

 havido recur
r adjudicará o

ação e a adjud

AÇÃO, PARA

gação e adjud
catório, como 
, e tendo o ad
ue lhe for ass
administrativo

omprovada a 
ção das sançõ
entes, na orde

S CONTRAT

A ficará obriga
de até 25% (v

adual nº 9.433

supressões p

valor contratua
ões, compens

mo o empenho
ação do mesm

nutenção das c
e descrito na S

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

declarada ven

rização da doc
, sem prejuízo

qualquer tem

regão eletrôni
es de controle

vencedor, a c
erão constar d

OMOLOGAÇÃ

o objeto da 
or.  

rsos, após dec
o objeto licitad

dicação do obj

A CONTRAT

dicação do ob
requisito de 

djudicatário ap
sinalado, da e
o previsto no a

satisfação dos
ões previstas 
em de classific

UAIS 

ada a aceitar 
vinte e cinco p
3/05. 

oderão ser s

al para fazer f
ações ou ape

o de dotações 
mo, podendo 

condições da 
SEÇÃO A – P

 

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

ncedora, prorr

cumentação, n
o das sanções 

mpo, negociar 

co serão docu
, nos termos d

classificação d
da ata divulg

ÃO  

licitação à p

cididos estes e
do ao licitante

jeto desta licit

TAÇÃO, DAS

bjeto, na hipót
habilitação té
presentado de
efetiva existên
art. 184, V, da

s requisitos de
na legislação

cação. 

nas mesmas c
por cento) do 

superiores a 

face ao reajus
enações finan
orçamentária
ser registrad

proposta dur
REÂMBULO.

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

rogável, por i

no prazo prev
previstas na L

com o propo

umentados no 
da legislação p

dos lances apr
ada no sistem

roponente ve

e constatada a
e vencedor, ho

ação não imp

S EXIGÊNCI

tese de ter sid
cnica, a indica
eclaração form
ncia destes, fi
a Lei estadual 

e habilitação d
o pertinente, 

condições con
valor inicial a

25%, desde 

ste de preços 
nceiras decorr
s suplementar
os por simple

ante o curso 
 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 13/21 

gual período,

visto no item a
Lei Estadual n

nente da mel

processo resp
pertinente. 

resentados e 
ma, sem prej

encedora, para

a regularidade
omologando, 

licará direito à

IAS DIFERI

do exigida, na
ação das insta

mal de dispon
icando esclare
n° 9.433/05. 

diferidos, é fac
examinar e v

ntratuais, acrés
atualizado do c

que haja res

previsto no pr
rentes das co
res até o limit
es apostila, d

da execução 

AHIA - UES

 a critério da

anterior, implic
n° 9.433/05. 

hor oferta ace

pectivo, com v

das informaç
juízo das dem

a posterior ho

e dos atos pro
em seguida, o

à contratação.

IDAS  

a SEÇÃO A - P
alações, do ap
ibilidade futur
ecido que a d

cultado à Adm
verificar a ace

scimos ou sup
contrato, na fo

sultado de ac

róprio contrato
ondições de p
te do seu valo
ispensando a

do contrato o

SB 

a Administraçã

cará decadênc

eitável, visand

vistas à aferiçã

ções relativas 
mais formas d

omologação d

ocedimentais, 
o procedimen

 

PREÂMBULO d
parelhamento 
ra, deverá faz
declaração fals

ministração, se
eitabilidade da

pressões que s
orma do §1° d

cordo entre o

o, quando for
pagamento ne
or corrigido, nã
a celebração d

os preços serã

ão 

cia 

do 

ão 

à 
de 

do 

a 
to 

do 
e 

er 
sa 

em 
as 

se 
do 

os 

r o 
ele 
ão 
de 

ão 



6. FI

6.1 Co
Lei es
CONT
 
6.2 O 
a rea
vincul
 
6.3 Cu
de afe
confor
 
6.4 O 
os seg
 

 
6.5 O
estabe
memb
 
6.6 Tr
nos de
 
6.7 E
entida
 
6.8 Co
fiscal 
 
 
7. CO

7.1 O
corren
receb
e art. 
 
7.2 A(
etapa 
objeto
 
7.3 Ai
para p
 
7.4A C
obriga
 
7.5 A
relativ
 
7.6 E
fiscal/

 

UNIV

ISCALIZAÇÃ

ompetirá à CO
stadual n° 9

TRATANTE não

adimplement
lização da ob
ada à emissão

umprida a obr
erir se os serv
rme o art. 154

recebimento 
guintes prazos

6.4.1se a 
obrigações
6.4.2quand
objeto, nã
provisório,

O recebimento
elecido para 
bros. 

ratando-se de 
emais, median

sgotado o pr
ade CONTRAT

om a conclusã
(is)/fatura(s) 

ONDIÇÕES 

Os pagamento
nte, no prazo 
imento definit
155, V da Lei

(s) nota(s) fis
do recebimen

o contratado. 

inda que a no
pagamento so

CONTRATANT
ação, com bas

A(s) nota(s) f
va ao recolhim

Em havendo a
/fatura ou dos

IVERSIDAD
P

ÃO DO CON

ONTRATANTE 
.433/05, fican
o eximirá a CO

o da obrigaçã
bra, a entrega
o de documen

rigação pela C
viços ou forne
4, inc. V, e art

do objeto se 
s, se outros n

verificação da
s acessórias pu
do, em razão
ão for possíve
, devendo ser 

o definitivo d
a modalidade

aquisições de
nte recibo. 

azo total para
TANTE, conside

ão da etapa do
para pagamen

DE PAGAM

os devidos à C
não superior a
tivo, em conso
 estadual n°. 

scal(is)/fatura(
nto definitivo, 

ota fiscal/fatu
omente fluirá a

TE descontará 
se no valor do 

fiscal(is)/fatur
mento dos imp

alguma pendê
s documentos

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

NTRATO E R

proceder ao a
ndo esclareci

ONTRATADA d

o contratual p
a do bem, as
nto de cobranç

CONTRATADA
ecimentos fora
t. 155, inc. V, 

dará segundo
não houverem

a conformidad
uder ser realiz

o da natureza
el proceder-se
procedido ao 

de obras, com
e de convite,

e grande vulto

a conclusão d
erar-se-á defin

o recebimento
nto. 

ENTO 

CONTRATADA
a 08 (oito) dia
onância com o
9.433/05. 

(s) somente d
indicativo da 

ra seja aprese
após o efetivo 

da fatura me
preço vigente

ra(s) deverá(a
ostos relacion

ência impedit
s pertinentes 

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

RECEBIMEN

acompanhame
do que a aç

de total respon

por parte da C
ssim como qu
ça, consoante 

, caberá à CO
am efetuados
da Lei estadu

o o disposto n
m sido fixad

de do objeto 
zada de imedia
a, do volume,
e a verificação
recebimento d

mpras ou se
, deverá ser 

o, o recebimen

do recebimen
nitivamente ac

o definitivo, a 

A serão efetua
as úteis, conta
o disposto no a

deverá(ao) se
satisfação pe

entada antes 
atesto do rec

ensal o valor c
e.  

ao) estar aço
ados com a o

tiva do pagam
à contratação

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

TO DO OBJ

ento da execu
ção ou omiss
nsabilidade na 

CONTRATADA 
ualquer outro 
o art. 8°, inc.

ONTRATANTE 
s, para efeito 
al n° 9.433/05

no art. 161 da
dos na SEÇÃO

com a espec
ato, será proc
 da extensão
o imediata de
definitivo no p

erviços, cujo 
confiado a u

nto definitivo f

nto definitivo 
ceito o objeto 

CONTRATADA

ados através 
ado da data da
art. 6°, § 5°; 

r apresentada
ela CONTRATA

do prazo defi
cebimento defi

correspondent

ompanhadas 
brigação. 

mento, a exe
o, ou, ainda, 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 14/21 

JETO  

ução do contra
são, total ou 
execução do 

ocorre com a 
evento contr
 XXXIV, da Le

proceder ao r
de emissão d
5. 

a Lei estadual 
O B – DISPOS

cificação, bem
cedido de logo
o, da quantida
e conformidad
prazo de 15 (q

valor do obj
uma comissão

far-se-á media

sem qualquer
contratual, pa

A estará habil

de ordem ba
a apresentaçã
art. 8°, XXXIV

a(s) para paga
ADA de todas 

inido para rec
initivo.  

te às faltas ou

da document

emplo de erro
circunstância 

AHIA - UES

ato, na forma
parcial, da 

contrato. 

efetiva presta
ratual cuja oc
ei estadual n° 

recebimento d
a habilitação 

n° 9.433/05,
SIÇÕES ESP

m assim do cu
o ao recebimen
ade ou da co
de, será feito 
quinze) dias. 

eto seja sup
o de, no mín

ante termo cir

r manifestaçã
ara todos os e

itada a aprese

ancária ou cré
o da fatura, a
V; art. 79, XI, 

amento após 
as obrigações

cebimento def

u atrasos no c

tação probató

o na apresen
que impeça a

SB 

a do art. 154 d
fiscalização d

ação do serviç
corrência este
9.433/05. 

do objeto, a fi
de pagament

, observando-s
ECÍFICAS. 

umprimento da
nto definitivo;
omplexidade d

o recebimen

perior ao limi
nimo, 03 (trê

cunstanciado 

ão do órgão o
efeitos. 

entar as nota(

édito em con
pós concluído
“a”; art. 154, 

a conclusão d
s pertinentes a

finitivo, o praz

cumprimento d

ória pertinent

ntação da no
a liquidação d

da 
da 

ço, 
eja 

m 
to, 

se 

as 

do 
to 

te 
ês) 

e, 

ou 

(s) 

ta 
o o 

V 

da 
ao 

zo 

da 

te, 

ota 
da 



despe
pagam
para 
para a
 
7.7 As
 
7.8 A
consid
do IBG
 
7.9 N
contad
compr
dias, e
 
8. PE

8.1 C
sujeita
garan

8.2 A 
contra
prejuí
sançõ

8.2
ce
 
8.2
ce
 
8.2
pe
co
 
8.2
dé
su
 
8.2
glo
do
 
8.2
co
de
 
8.2
da
va
 
8.2
CO
 
8.2
fa
CO

 

UNIV

esa, como ob
mento ficará s
pagamento in
a CONTRATAN

s situações pre

A atualização 
derando a dat
GE pro rata te

as compras p
dos da data d
reendido entre
em conformid

ENALIDADE

onstituem ilíc
ando-se os in
tida a prévia e

recusa à assi
ato, ensejarão
ízo, na segun
ões previstas n

2.1 Em caso d
ento) incidente

2.2 Em caso d
ento) incidente

2.3 Caso o c
ercentual 10%
ontrato e o val

2.4 Em caso 
écimos por ce
ubsequente ao

2.5Na hipótes
obal do contra
o objeto, sem 

2.6 Para os ca
oadjuva a prin
este instrumen

2.7 Na hipótes
ata de sua con
alor global do c

2.8 As multa
ONTRATADA d

2.9 A multa, 
ltoso, sendo 
ONTRATADA r

IVERSIDAD
P

brigações fina
sobrestado até
niciar-se-á apó
NTE. 

evistas na leg

monetária do
ta do vencime
empore. 

para entrega 
da celebração
e as datas do
ade com o inc

ES 

citos administr
nfratores às c
e ampla defes

inatura do con
o a aplicação 
da hipótese, 

na Lei estadua

de recusa do a
e sobre o valo

de descumprim
e sobre o valo

cumprimento 
% (dez por ce

or da parte do

de atraso no
ento) ao dia, a
o trigésimo, ca

se do item an
ato, deverá, s
prejuízo da ap

asos de mero
ncipal, deverá
nto convocatór

se de o contra
nvocação, será
contrato. 

s previstas n
da responsabil

aplicada apó
certo que, se
responderá pe

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

anceiras pend
é que a CONT
ós a comprov

islação especí

os pagamento
ento da obriga

imediata, ass
o do ajuste, s
o adimplement
c. II do art. 82

rativos as con
cominações le
sa em processo

ntrato e a ine
da pena de 

da rescisão u
l n° 9.433/05

adjudicatário e
r global do co

mento total da
r global do co

da obrigação
nto) sobre o 
o fornecimento

o cumprimento
até o trigésim

alculados sobre

nterior, se a m
salvo justificat
plicação das d

 atraso ou ina
 ser observad
rio. 

atado se nega
á aplicada mu

estes itens n
idade por per

ós regular pro
e o seu valor 
ela sua difere

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

dentes, deco
RATADA provi

vação da regu

ífica sujeitar-se

os devidos pe
ação e do seu 

sim entendida
será dispensad
to e a previst
2 da Lei n° 9.4

ndutas previst
egais, especia
o administrati

xecução contr
multa, obser

unilateral do c
. 

em firmar o co
ntrato. 

a obrigação pr
ntrato. 

o principal, um
saldo do cont
o ou do serviç

o da obrigaçã
mo dia de atra
e o valor da p

multa moratór
tiva escrita de
emais sançõe

adimplemento
do o que for 

ar a efetuar o 
ulta no percen

não têm carát
das e danos d

ocesso admin
exceder ao d

ença, que ser

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

rrentes de p
idencie as me
ularização da 

e-ão à emissã

ela Administr
efetivo pagam

s aquelas com
da a atualizaç
ta para o paga
433/05. 

tas nos arts. 
almente as de
vo.  

ratual, inclusiv
rvados os par
contrato, a qu

ontrato, será a

rincipal, será a

ma vez inicia
trato, isto é, 
ço já realizado

ão principal, s
aso, e de 0,7%
arcela do forn

ria atingir o p
evidamente fu
s previstas na

o de obrigação
estipulado na

reforço da ca
ntual de 2,5% 

ter compensa
decorrentes da

nistrativo, será
da garantia p
á descontada

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 15/21 

penalidade im
edidas saneado
situação, não

ão de nota fisc

ação, em cas
mento, de aco

m prazo de e
ção financeira
amento, desd

184 e 185 d
efinidas no a

ve por atraso 
râmetros esta
ualquer tempo

aplicada multa

aplicada multa

ado, seja desc
sobre a difere

o. 

será aplicado 
% (sete décim
necimento ou d

patamar de 10
undamentada, 
a lei. 

o acessória, as
a SEÇÃO B – 

ução, dentro d
(dois e meio 

atório e o seu
as infrações co

á descontada
prestada, se e
 dos pagame

AHIA - UES

mposta ou in
oras. Nesta hi
o acarretando 

cal eletrônica. 

so de mora, 
ordo com a va

entrega até 1
a corresponde
de que não su

da Lei estadua
rt. 186 do m

injustificado n
abelecidos nes
o, e a aplicaç

a no percentua

a no percentua

continuado, s
ença entre o 

o percentual 
mos por cento
do serviço em

0% (dez por c
ser recusado

ssim consider
DISPOSIÇÕE

de 10 (dez) d
por cento) in

u pagamento 
ometidas. 

a da garantia 
exigida, além 
entos eventua

SB 

nadimplência,
pótese, o praz
qualquer ônu

será calculad
ariação do INP

5 (quinze) dia
ente ao períod
uperior a quinz

al n° 9.433/0
mesmo diplom

na execução d
sta seção, se
ção das dema

al 10% (dez p

al 10% (dez p

será aplicado 
valor global d

de 0,3% (trê
o) por cada d

m mora. 

cento) do val
o o recebimen

ada aquela qu
S ESPECÍFICA

ias contados d
cidente sobre

não eximirá 

do contratad
de perde-la, 
lmente devido

o 
zo 
us 

da 
PC 

as 
do 
ze 

05, 
ma, 

do 
em 
ais 

or 

or 

o 
do 

ês 
dia 

or 
to 

ue 
AS 

da 
 o 

a 

do 
a 

os 



pe
Ad
qu

 
8.3 Se
autori
 
8.4 Se
Admin
da Lei
 
8.5 S
enqua
autori
II, III 
 
8.6 Pa
prejuí
 
9. RE

9.1 Q
haja c
forma

9.2 Q
haja c
forma

 
10. R

A licita

 
11. I

11.1 

11.1.1
poder
decidi

11.1.2

 
12. D

12.1 

12.1.1
neces
estabe

12.1.2
suspe
esclar
docum

12.1.3
docum
pertin

12.1.4

 

UNIV

ela administra
dministração s
ualquer multa 

erá advertido 
dade determin

erão punidos 
nistração os q
i estadual n° 9

Serão punidos
anto perdurare
dade compete
e V do art. 18

ara a aplicaçã
ízos dela advin

ESCISÃO 

uando a rescis
culpa da CONT
a do § 2° do a

uando a rescis
culpa da CONT
a do § 2° do a

REVOGAÇÃO

ação poderá s

IMPUGNAÇÕ

CLÁUSULAS 

1 Até 02 (dois
rá solicitar esc
r sobre a peti

2 Acolhida a p

DISPOSIÇÕ

CLÁUSULAS 

1 A qualquer
ssário, modific
elecido, exceto

2 O pregoeiro
ensão e a co
recer ou a co
mento ou infor

3 O pregoeiro
mentação e p
nente. 

4 Os casos om

IVERSIDAD
P

ção ou, ainda
se reserva o d
porventura im

verbalmente o
nar a sua retir

com a pena 
ue incorrerem
9.433/05. 

s com a pena
em os motivo
ente para apli
85 da Lei esta

ão das penali
ndos para a Ad

são ocorrer co
TRATADA, ser
rt. 168 do me

são ocorrer co
TRATADA, ser
rt. 168 do me

O – ANULAÇ

ser revogada o

ÕES 

APLICÁVEIS

) dias úteis an
clarecimentos,
ção no prazo 

petição contra 

ÕES FINAIS 

APLICÁVEIS

r tempo, ante
ar este Edital,
o quando, inq

o poderá em 
nvocação par
omplementar 
rmação que de

o, no interes
proposta, desd

missos serão di

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

a, se for o cas
direito de desc
mposta. 

o licitante cuja
rada do recint

de suspensão
m nos ilícitos p

a de declaraç
os determinan
car a punição

adual n° 9.433

idades previst
dministração P

om base nos i
rá esta ressarc
smo diploma.

om base nos i
rá esta ressarc
smo diploma.

ÇÃO 

ou anulada no

S AO PREGÃO

ntes da data fi
, providências
de 01 (um) di

o ato convoca

S AO PREGÃO

es da data f
, hipótese em 
questionavelme

qualquer fas
ra a continui
a instrução 

everia constar

sse da Admin
de que não c

irimidos pelo p

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

so, cobrada ju
contar diretam

a conduta vise
to, caso persis

o temporária d
previstos nos i

ção de inidon
ntes da puniçã
, os que incor

3/05. 

tas serão leva
Pública e a rei

ncisos I e XVI
cido dos preju

ncisos I e XVI
cido dos preju

os termos do a

O PRESENCI

ixada para a r
s ou impugna
ia útil.  

atório, será de

O PRESENCI

fixada para a
que deverá p

ente, a alteraç

se da licitaçã
dade dos me
do processo 

r originariame

nistração, pod
comprometam

pregoeiro, com

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

udicialmente. 
mente do paga

e perturbar o 
sta na conduta

do direito de 
ncisos VI e VI

neidade para 
ão ou até que
rram nos ilícito

ados em cont
ncidência na p

I a XX do art. 
uízos regularm

I a XX do art. 
uízos regularm

art. 122 da Lei

IAL. 

realização da s
r o ato convo

esignada nova

IAL E ELETRÔ

apresentação 
proceder à div
ção não afetar

o, suspender 
esmos, bem 

licitatório, d
nte da propos

derá relevar f
 a lisura do 

m observância

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 16/21 

Acaso não te
amento devido

bom andame
a faltosa. 

licitar e impe
II do art. 184

licitar e cont
e seja promov
os previstos n

ta a natureza
prática do ato

167 da Lei es
mente comprov

167 da Lei es
mente comprov

i estadual nº 9

sessão pública
ocatório do Pr

 data para rea

ÔNICO. 

das proposta
ulgação, reab
r a formulação

os trabalhos
como promov
esde que nã

sta. 

falhas meram
procedimento

a da legislação

AHIA - UES

enha sido exig
o à CONTRAT

nto da sessão

edimento de c
4 e I, IV, VI e 

tratar com a 
vida a reabilit
os incisos I a 

a e a gravida
o. 

stadual n° 9.43
vados que hou

stadual n° 9.43
vados que hou

9.433/05. 

a do pregão, q
regão, cabend

alização do ce

as, poderá o
brindo-se o pra
o das proposta

s, procedendo
ver diligência

ão implique e

ente formais 
o ou contrarie

o em vigor. 

SB 

gida garantia, 
TADA o valor d

o, podendo ess

contratar com 
VII do art. 18

Administraçã
tação perante 
V do art. 184

de da falta, o

33/05, sem qu
uver sofrido, n

33/05, sem qu
uver sofrido, n

qualquer pesso
do ao pregoei

rtame. 

o pregoeiro, s
azo inicialmen
as.  

o o registro d
s destinadas 

em inclusão d

constantes d
em a legislaçã

à 
de 

sa 

a 
85 

o, 
a 

4 e 

os 

ue 
na 

ue 
na 

oa 
ro 

se 
te 

da 
a 

de 

da 
ão 



12.1.5
Conqu

13. I

As inf
presta

 

 

UNIV

5 Para quaisqu
uista, Estado d

INFORMAÇÕ

formações e 
ados no local e

IVERSIDAD
P

uer questões j
da Bahia, com

ÕES E ESCL

esclareciment
e horário indic

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

judiciais oriun
m exclusão de q

LARECIMEN

tos necessário
cados na SEÇÃ

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

ndas do presen
qualquer outro

NTOS ADICI

os ao perfeito
ÃO A-PREÂM

 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

nte Edital, pre
o, por mais pr

IONAIS 

o conhecimen
MBULO e no p

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 17/21 

evalecerá o Fo
rivilegiado que

to do objeto 
portal www.co

AHIA - UES

oro da Comarc
e seja. 

desta licitaçã
omprasnet.ba.

SB 

ca de Vitória d

ão poderão s
gov.br. 

da 

ser 



 
 
Atravé
(nacio
devida
........
pratic
 
(apres
preços
dema
 

 
 
 
 

 

UNIV

és do present
onalidade, est
amente inscri
....................
ar todos os at

sentar propos
s e demais co
is atos pertine

__

IVERSIDAD
P

te instrumento
tado civil, prof
to no Cadast
....................
tos relativos ao

sta de preços
ondições, conf
entes ao certa

Vitória da

__________
RAZÃO SOC

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

MODE

o, nomeamos 
fissão), portad
tro de Pessoa
...., nº ........ 
o procediment

s, interpor rec
fessar, firmar c
me etc.).  

a Conquista –

___________
CIAL/ CNPJ/ N

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

ANEXO

ELO DE PR
 

e constituímo
dor do Regist

as Físicas do 
como nosso 
to licitatório in

cursos e desis
compromissos

 
BA, _____de 

__________
OME DO REPR

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

O II 

ROCURAÇ

Modalidade 
 

os o(a) Senho
tro de Identid
Ministério da 
mandatário, a
ndicado acima

stir deles, con
s ou acordos, 

___________

___________
RESENTANTE 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 18/21 

ÇÃO  

de Licitação 

or(a) ............
dade nº .......

Fazenda, sob
a quem outor
a, conferindo-l

ntra-arrazoar,
receber e dar

________ de 2

__________
LEGAL/ ASSIN

AHIA - UES

Número
 

....................
......., expedid
b o nº ....., r
rgamos amplo
he poderes pa

 assinar cont
r quitação e p

2018. 

_________ 
NATURA 

SB 

o 

....................
do pela ........
residente à ru
os poderes pa
ara: 

tratos, negoci
raticar todos o

.., 

.., 
ua 
ra 

ar 
os 



 
Em cu
decla

(  
 

 

(  

 

 

 

UNIV

MODE

[

umprimento à
aramos, para 

) Não haver r

) Haver res
prazo de 2 
do julgame

__

IVERSIDAD
P

ELO DE DE
(

[EXCLUSIVA 

 cláusula XII-
os efeitos da 

restrição na c

strição na co
(dois) dias út
nto de recurso

Vitória da

__________
RAZÃO SOC

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

ECLARAÇ
(LEI COM
PARA MICR

2.1.1 da SEÇÃ
Lei Compleme

comprovação

omprovação 
eis, cujo term
o, se houver.

a Conquista –

___________
CIAL/ CNPJ/ N

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

ANEXO

 

ÇÃO QUAN
MPLEMENT
ROEMPRESA 

ÃO A – PREÂM
entar nº 123/0

 
 

o da nossa re

[o

da nossa re
mo inicial corre

BA, _____de 

__________
OME DO REPR

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

O III 

Modalidade 
 

NTO À REG
TAR nº 12
E EMPRESA 

MBULO do ins
06:  

egularidade f

ou] 

egularidade 
esponderá à da

___________

___________
RESENTANTE 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 19/21 

de Licitação 

GULARID
23/06) 
DE PEQUENO

strumento con

fiscal. 

fiscal, a cuj
ata da declara

________ de 2

__________
LEGAL/ ASSIN

AHIA - UES

Número
 

ADE FISC

O PORTE] 

nvocatório acim

a regularizaçã
ação do vence

2018. 

_________ 
NATURA 

SB 

o 

CAL  

ma identificad

ão procederem
edor, ou do re

o, 

mos no 
esultado 



 
 

Declar
Feder
de 18 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

UNIV

ramos, sob as
al, para os fin
 anos em trab

 

(    

(    

__

IVERSIDAD
P

MODELO 

s penas da le
ns do disposto
balho noturno,

) nem menor

) nem menor

Vitória da

__________
RAZÃO SOC

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

DE PROV
TRA

i, em atendim
o no inciso V d
, perigoso ou 

r de 16 anos. 

r de 16 anos, s

a Conquista –

___________
CIAL/ CNPJ/ N

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

ANEXO

VA HABILI
ABALHO D

 

mento ao quan
do art. 98 da 
insalubre,  

salvo na cond

 
BA, _____de 

__________
OME DO REPR

 
 
 
 
 

 

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

O IV 

ITAÇÃO –
DO MENOR

Modalidade 
 

nto previsto n
Lei estadual n

ição de apren

___________

___________
RESENTANTE 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 20/21 

– PROTEÇ
R 

de Licitação 

o inciso XXXI
nº 9.433/05, q

diz, a partir de

________ de 2

__________
LEGAL/ ASSIN

ou 

AHIA - UES

ÇÃO AO 

Número
 

II do art. 7º 
que não empr

e 14 anos. 

2018. 

_________ 
NATURA 

SB 

o 

da Constituiçã
regamos men

ão 
or 



Em cu
no art

   
(  ) 
   

   
   

(  ) 

 

 

UNIV

M

umprimento do
t. 194 do mes

 
o pleno co
 

o pleno co
43 da Lei c

__

IVERSIDAD
P

MODELO D

DEC

o art. 121, VII
mo diploma e

onhecimento

onhecimento
omplementar 

Vitória da

__________
RAZÃO SOC

GOVERN
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO E

Pregão Eletrô

DE DECLAR

LARAÇÃO
[EXCLUSIVA

II, da Lei esta
stadual, decla

o e atendime

[

o e atendime
nº 123/06, a 

a Conquista –

___________
CIAL/ CNPJ/ N

NO DO EST
ETARIA DE
DUAL DO 
ELETRÔN

ônico nº 033/

 
ANEXO

RAÇÃO D
 

 

O DE PLEN
A PARA O PR

 
adual nº 9.433
aramos: 

 

ento às exigê

exclusivame

ento às exig
existência de 

 

BA, _____de 

 

__________
OME DO REPR

 
TADO DA 
E EDUCAÇ

O SUDOEST
NICO N° 0

2018               

O V 

E PLENO 

Modalidade 
 

NO CONH
REGÃO ELETR

3/05, e em fac

ências de hab

[ou] 
ente para mi

ben
ências de ha
restrição fisca

___________

___________
RESENTANTE 

BAHIA 
AÇÃO 

TE DA BAH
033/2018 

     fls. 21/21 

CONHECI

de Licitação 

ECIMENT
RÔNICO] 

ce do quanto d

bilitação. 

croempresas
neficiárias da
abilitação, re
al. 

________ de 2

__________
LEGAL/ ASSIN

AHIA - UES

IMENTO 

Número
 

TO  

disposto no ar

s e empresa
a Lei Comple
essalvada, na 

2018. 

_________ 
NATURA 

SB 

o 

rt. 184, inc. V,

s de pequen
mentar nº 1
forma do §1º

 e 

o porte
123/06]
º do art. 


