
        

 

 

I. Reg
Esta l
10.96
n°12.4
 

II. Ór

III. M
( X )
  
  

VI. O
 
AQUI

VII.  
( X ) 

   
VIII. 
(  ) 
   

   
IX. Pa
( x ) 
   
 

X. Infor
 

Site: 

Recebim
Início da
 
XI. Dota

Unid
           3

XII. Par
 
XII-1. H

a) d
b) e

a
so

 

                  

UNI

gência legal
icitação obed
7/08), da Lei 
440/2011 e a 

rgão/entidad
Un

Modalidade/
) Pregão E

033/ 
  

Objeto da licit

ISIÇÃO DE M

Pressuposto
Serão admiti
instrumento 
independent
Administraçã
 
Documento
A licitação se 
( X ) O Cert

docume
Qualifi
apresen

    
articipação d
Não poderão 
 

rmações qua

www.licitacoe
www.compra

mento das prop
a sessão públic

 
ação orçame
dade Gestora:
3.11.620 

ra a habilitaç

Habilitação j
e registro púb
m se tratando
lterações supe
ocietários com

                 G

IVERSIDA

III NNN SSS

: 
ecerá as disp
Complementa
legislação per

de e setor:  
niversidade Est

número de o
Eletrônico 
/2015 

tação/Codifi

MATERIAL PE

 

os para parti
idos a particip

e nos seus 
emente da a

ão do Estado d

os passíveis d
processa com

tificado de R
entos relativo
icação Técn
ntar a versão 

de consórcio
participar des

anto ao receb

es-e.com.br   
asnet.ba.gov.b
postas: 
ca: à

entária: 
 

0.231

ção dos inter

urídica, comp
blico, no caso 
o de sociedad
ervenientes em

mprobatórios d

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

SSS TTT RRR UUU MMM

SEÇÃ

posições da Le
ar nº 123/06,
rtinente. 

tadual do Sud

ordem: 
 
 
 
icação no Ce

ERMANENTE

cipação (apr
par desta licita

anexos, e 
presentação d
da Bahia – SAE

de substituiç
m a utilização 
Registro Cadas
os à habilita
nica. Caso o
atualizada do 

os: 
sta licitação pe

bimento das

br   
Tempo d

Das 08:00  ho
às  14:30 hora

Fonte: 
1.101.392 

ressados, ex

provada media
de empresário
des empresári
m vigor, devid
de eleição ou d

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

rônico nº 033/

EEE NNN TTT OOO  CCC

ÃO A – P

ei estadual nº
 das normas 

oeste da Bahi
 

IV. Proc. A
 820679 
  
  

ertificado de 

(MÓVEIS PA

resentação f
ação os intere
que pertença
do Certificado
EB.  

ção pelo extr
do SIMPAS:
stral-CRC, est
ação referidos
o certificado 

referido docu

essoas jurídica

s propostas e

de disputa: 

oras do  dia 17
as do  dia 19/0

Pr

xigir-se-ão o

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

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

CCC OOO NNN VVV OOO

PREÂMB

º 9.433/05 (a
gerais da Lei 

a – UESB / Co

Administrati

Registro – S

ARA ESCRITÓ
Famílias: 7
 

facultativa ou
ssados que at

am ao ramo 
o de Registro 

rato do Certi

tando no pra
s no item 
consigne alg

umento no env

as reunidas em

e início da se

10 minu

7/08/2015  às
08/2015 

rojeto/Atividad
6909 

 
s documento

ntação: 

onstitutivo, es
strados, acomp
investidura do

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      fls. 1/21 

OO CCC AAA TTT ÓÓÓ RRR

BULO 

lterada pelas 
federal nº 8.

onvênio IFNMG

vo nº: V.
  
( X
  

SAEB: 

ÓRIO) 
71.10/71.25  

u obrigatória
tenderem a to
de atividade
Cadastral - 

ificado de Re

azo de valida
XII abaixo, 

gum documen
velope de hab

m consórcio. 

essão pública

utos mais o te

s 14:15 horas 

de: 

os relativos a

tatuto ou con
panhados, qua
os atuais admi

AHIA - UES

RRR III OOO  

Leis estaduai
666/93, altera

G (804078/20

. Tipo de Lici
  
) Menor Preç
  

a do CRC/CR
odas as exigên
e pertinente 
CRC, emitido 

egistro: 

ade, poderá 
exceto os 

nto vencido, 
ilitação.  

a da licitação

mpo aleatório

do  dia 19/08

Elemento
44.90.

a:  

ntrato social, c
ando for o cas
nistradores. 

ESB 

s nº 9.658/05
ada pela Lei f

14) 

itação: 
( )

ço ( X )
( )

 

RS): 
ncias contidas
ao objeto lic
pela Secreta

substituir tod
concernent

o licitante d

o: 

o do sistema 

/2015 

o de despesa:
52.00 

com suas eve
so, dos docum

5 e nº 
federal 

Por item
Por lote 
Global 

s neste 
citado, 
aria da 

dos os 
tes à 
deverá 

entuais 
mentos 



        

c) n
su
in

d) d
o
 

XII-2. R
  

  
 a) 
 b) 

 c) 
 d) 
 e) 

  

  

  

  
 f) 

 
 

XII-3. Q
   
 

   
XII-4. Q

( X ) 
(  ) 
(  ) 
 a) 

 b) 

 

                  

UNI

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

Regularidade
 

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 
 
a) compro

quantid
fornecid

b) alvará o
Estadua

c) autoriza
extração
expediç
Decreto

     
Qualificação 
não exigível  
não exigível e
a ser comprov
balanço patr
forma da lei
oficiais, quan
substituição 
Diário Oficial
numeradas s
respectivos T
Profissional –
tributação co
SPED (Sistem
Encerrament
de Registro. 
certidão nega
de expedição
prevista no it

                 G

IVERSIDA

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

e fiscal e trab

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 
Acomprovação
apresentação

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

Técnica, com

vação de apt
ades e prazo

dos por pessoa
ou licença san
al ou Municipa
ação de funcio
o, produção,

ção e distribu
o nº 79.094, d

econômico-f

em face do pe
vada mediant
rimonial e dem
, que compro

ndo encerrado
por balancete
l ou Jornal de
sequencialmen
Termos de Ab
– DHP, emitid
om base no lu
ma Público de 
o e Autenticaç

ativa de falênc
o ou revalida
tem X deste 

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

ples, do ato c
devidamente

nistradores. 
caso de empre
amento exped

balhista 

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

o do enquadra
o de document

trabalhista, 
débitos inadi

negativa, nos 
2, de 1o de ma

mprovada atra

tidão para o 
os com o obj
as jurídicas de
nitária para fu
al da sede do l
onamento, exp
, fabricação, 
ição de cada 
e 05 de janeir

financeira:

equeno porte d
e:  
monstrações 
ovem a boa s
os há mais de 
es ou balanços
e Grande Circ
nte onde fora

bertura e Ence
da pelo Cons
ucro real,  o B

Escrituração 
ção, podendo 

cia ou recuper
ação dos últim

preâmbulo, 

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

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
amento tributá
tos fiscais nos

mediante a a
implidos peran
termos do Tí

aio de 1943. 

vés de: 

desempenho
bjeto da licita
e direito públic
ncionamento,
icitante. 
pedida pelo ór

embalagem,
um dos pro

ro de 1977. 

da contratação

contábeis do 
situação finan
03 (três) me

s provisórios. 
ulação do Ba
am transcritos
erramento reg
elho Regiona

Balanço Patrim
Digital) conte
este último se

ração judicial 
mos 90 (nove
caso o docum

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

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
ário da microe
 quais conste 

apresentaçã
nte a Justiça 
ítulo VII-A da 

 de atividade
ção, através 
co ou privado.
 expedido pe

rgão sanitário 
, reembalage
dutos cotados

o. 

último exerc
nceira da emp
ses da data d
O licitante ap
lanço ou cópi
s o Balanço 
istrados na Ju
l de Contabili

monial  e Dem
ndo Recibo de
er substituído 

expedida pelo
enta) dias ant
mento não con

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      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 emp
registrada ess

ão de: 
do Trabalho, 
Consolidação

e pertinente e
da apresenta
 
lo Serviço de 

federal, da(s)
em, importaç
s, em conson

ício social, já
presa, podend

da apresentaçã
presentará, co
ia reprográfica
e a Demonst
unta Comercia
idade ou no 

monstração de 
e Entrega do 
pela Etiqueta

o distribuidor d
teriores à dat

nsigne prazo d

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. 
presa de pequ
sa condição. 

através de ce
o das Leis do 

e compatível 
ação de um 

Vigilância San

) empresa(s) 
ção, exportaç
nância com o

 exigíveis e a
do ser atualiz
ão da propost

onforme o cas
a das páginas
tração de Res
al e Declaraçã
caso de emp
Resultado em
Livro, os Term

a da Junta Com

da sede do lic
ta da realizaç

de validade. 

ESB 

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 dar

ertidão negati
Trabalho, apr

em caracterí
ou mais ate

nitária da Sec

responsável(is
ção, armazen
os arts. 1º e 

apresentados 
zado por índic
ta, vedada a s
o, publicação 
s do Livro Diá
sultado, com 

ão de Habilitaç
presas sujeitas
mitido através 
mos de Abertu
mercial ou Órg

citante, com d
ção da licitaç

rações 
ção e 

egistro 

ente ao 

ção do 

mentar 
não de 

r-se-á 

va, ou 
rovada 

ísticas, 
stados 

retaria 

s) pela 
nagem, 
75 do 

na 
ces 
sua 
no 

ário 
os 

ção 
s à  
do 

ura, 
gão 

ata 
ção, 



        

  c)

  

 

XII-5
Confo
estadu
Anex
 

XIII. 
( X )
  

XIV. 
 (  ) 

   
   
 

XV. G
( X ) 
   
XVI. 
dispe
(  ) 

 

XVII.
   

 
 
 

 

  

   
   
   
   
   
   

XIX. 
Júlio C
07.03
Ender

Horár
 
 

 

                  

UNI

)  demonstraç
obtido com 
com base n

XII-4.1 Na h
tantos quant
atingido o lim
lote(s) subse
sendo vedad

5. Declaração
orme o inciso 
ual nº 9.433/0

xo IV deste In

Regime de e
) Aquisições  
 Fo
Prazo do con
A entrega do
dos arts. 141
( X ) Imedia
(  ) Conform

Garantia do c
Não exigível 
 
Exame prév

ensa a oitiva 
Declaro que 
através do Pa

. Índice de a
SEÇÕES 
( X ) SEÇÃO 
( X ) SEÇÃO 
( X ) SEÇÃO 

SEÇÃO
INDEP
SEÇÃO

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

 
Responsáve
Cézar Oliveira 
3.2015 
reço:https://w

io:08:00/12:0

                 G

IVERSIDA

ção de patrimô
base na prop

o INPC do IBG
hipótese de lic
tos forem os 
mite da capaci
eqüentes, obs
a a escolha, p

o de Proteçã
XXXIII do art

05, deverá ser
strumento. 

execução/fo
 

ornecimento (
ntrato: 
os bens, a con
 e 142 da Lei 
ta (até 15 dia
me as especifi

contrato: 

vio da minut
e do parece
a fase intern

arecer nº  xxx

pêndices: 

A - PREÂMBU
B - DISPOSIÇ
C - MODELO 

O C-1 MODEL
PENDENTE DE
O C-2 MODELO

osições Gerais
delo de Procur
delo de Decla
delo de Prova 
laração de Ple

l pela exped
Gomes Prego

www.licitacoes

00 e 14:00/18
 
Vitória da C
 

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

ônio líquido n
posta final ap
GE. 
citação por lot
lotes em que
dade econôm

servada a or
pela proponent

ão ao Trabalh
t. 7º da Cons
r apresentada

ornecimento 
   

( X ) único 

ntar da data a
Estadual 9.43
s - art. 82) 
icações definid

a e aprovaç
er que aprovo
na deste proc
x/20__ de xx/x

ULO 
ÇÕES ESPECÍF
PARA ELABOR
LO DE DESCR
E PROPOSTA 
O DE DECLARA

s 
ração 
ração quanto 
de Habilitação

eno Conhecime

dição do conv
oeiro designad

s-e.com.br N

8:00 h 

Conquista – B

J ú l i o  C

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

rônico nº 033/

o montante m
resentada pel

tes, o patrimô
e a interessad
ico-financeira 

rdem seqüen
te, dos lotes p

ho do Menor
stituição Fede
 declaração q

(forma de m
 

( ) Parce

assinatura do 
33/05 

das na PARTE

ão da asses
ou o edital p
cedimento foi
xx/20___  

FICAS 
RAÇÃO DE PRO
RIÇÃO DA PRO

RAÇÃO DE ENQ

à regularidad
o – Proteção a
ento 

vocatório e m
o pela Portari

º 596264 

Tel.:(77) 3425

BA, 06 de ag

C é z a r  O l i
P r e g o

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

mínimo de (   
o próprio licit

ônio líquido ex
da tenha apre
da proponent

ncial dos lote
para os quais d

r 
eral, para os f
uanto ao trab

medição para

elado, conform

contrato, adm

E B – DISPOSIÇ

soria jurídic
padrão (art. 7
i examinada 

OPOSTA DE PR
OPOSTA DE P

QUADRAMENT

e fiscal (Lei Co
ao Trabalho do

meio de cont
ia nº 0346, d

5-8610 Fax

gosto de 201

i v e i r a  Go
e i r o  

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      fls. 3/21 

 ) % do valo
tante, admitin

igível será cal
esentado as m
te, esta será d
es constante 
deseja a habil

fins do dispos
alho do meno

a efeito de pa

me cronogram

mitindo-se a p

ÇOES ESPECÍF

ca ou indicaç
75 da Lei Est
pelo órgão le

REÇOS 
PREÇOS E DE

TO(LEI COMPL

omplementar 
o Menor 

tato: 
e 06.03.2015

 

x: (77) 3424-8

5. 

o m e s  

AHIA - UES

or a ser contra
do-se a atual

culado em fun
melhores ofer
declarada inab
do instrumen
itação.  

sto no inciso V
or, conforme m

agamento): 

ma de entregas

prorrogação d

FICAS  

ção da Orde
tadual nº 9.4
egal de asses

ECLARAÇÃO D

LEMENTAR Nº 

nº 123/06)  

5, publicada n

8610 E-mail:
 
 

ESB 

atado, o qual 
ização do bala

nção da soma 
rtas. Quando 
bilitada para o
nto convocató

V do art. 98 
modelo consta

s. 

o prazo nos t

m de Serviç
433/05) 
ssoramento ju

DE ELABORAÇÃ

123/06) 

no DOE de 

: copel@uesb

será 
anço 

de 
for 

o(s) 
rio, 

da Lei 
nte do 

termos 

o que 

urídico, 

ÃO 

b.edu.br 



        

 

 

TER

 
1. OB
 
1.1 D
 

1.2Es
1.2.1
deverã
1.2.2
 
 

1.3 Lo
A entr
do Be
 

1.4 G
duráv
 

c
 

c
 
 

c
c
a

 
2. ES
 
2.1 D
 
2.1.1
 
2.1.1.
SEÇÃO
DA PR
em m
propo
2.1.1.
INDEP
2.1.1.
difere
preços
SEÇÃO
 
2.1.1.
confor

 

                  

UNI

RMO DE 
DA LIC

BJETO DA LIC

Descritivo: A 

specificações p
A marca, o m
ão, obrigatoria
A marca indic

ocal de entre
rega do objeto
m Querer, Km

Garantia técn
eis  - 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

Disposições a

Quanto ao m

1 O propone
O B – DISPOS
ROPOSTA DE P

moeda naciona
ostas alternativ
2 A propost
PENDENTE DE
3 No caso d
nciado assegu
s a DECLARAÇ
O C-2. 

4 Também de
rme o modelo

                 G

IVERSIDA

SEÇÃ

 
REFERÊ

CITAÇÃO
 

CITAÇÃO: 

presente licita

para elaboraçã
odelo, a referê
amente, ser in
ada será uma

ega: 
o licitado será

m 04. Bairro Un

nica: O prazo
II do CDC). 

ntia técnica de
período mínim

do o licitante 
torização expr

ntia contratual
mo de garanti
esma garantia,
devendo ser 

o de manual d
CDC]. 

ÕES PARA EL

aplicáveis a t

modelo: 

nte deverá el
SIÇOES ESPEC
PREÇO E DEC
al – reais e ce
vas. 
ta de preços
E PROPOSTA, 
de microempr
urado pela Le
ÇÃO DE  ENQ

everá constar
o constante do

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

ÃO B –  D

ÊNCIA 
O 

(
(
(
(
(

ação tem por o

ão da proposta
ência e demai
nformados na 
 só para cada

á no Município
niversitário - P

o de garantia t

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

entregue, d
de instrução, 

LABORAÇÃO 

todos os iten

laborar a sua
CÍFICAS, em c
LARAÇÃO DE 
entavos, em d

s deverá ser 
conforme mod
resas e empr
i Complement
UADRAMENTO

r do envelope 
o Anexo V. 

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

rônico nº 033/

DISPOSI

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

objeto a Aquis

a de preços: 
is característic
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 s
ente deve se
forma, o praz

devidamente 
de instalação

DA PROPOS

ns, sob pena 

 proposta de 
consonância c
ELABORAÇÃO

duastrês casas

apresentada
delo constante
resas de peq
tar nº 123/20
O (LEI COMPL

de proposta 

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

IÇÕES E

ETO DA LICIT
ECIFICAÇÕES 
ERMINAÇÕES 

RIGAÇÕES CON
ÇAMENTO EST

sição de Mater

cas, bem como

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

de desclassi

preços de ac
com o modelo
O INDEPENDEN
s decimais, fic

a juntamente 
e da SEÇÃO C
ueno porte i
06, também d

LEMENTAR nº 

de preços a 

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      fls. 4/21 

ESPECÍF

TAÇÃO
PARA ELABOR
ADICIONAIS 

NTRATUAIS ES
IMADO EM PL

rial Permanent

o o prazo de g

e substituição p

Estado da Bah
tral - CEP: 45

e 90 dias. (Ga

ntrega do bem

 ofertado no 
iação. 

a mediante ter
o e esclarece
m que pode se
pela CONTRAT
roduto em ling

OS 

ificação: 

cordo com as
 da SEÇÃO C-
NTE DE PROP
cando esclare

com a DEC
C–1, sob pena 
nteressadas 
deverá consta
123/06) em c

DECLARAÇÃO

AHIA - UES

FICAS   

RAÇÃO DA PR

SPECÍFICAS 
LANILHAS 

te (Móveis par

garantia dos b

por qualquer o

hia, no seguin
.031-900. 

arantia legal m

m, mediante ce

certificado, de

rmo escrito. [a
er, de maneira
er exercitada 
TADA, no at
guagem didát

s exigências c
-1 – MODELO
OSTA, expres
cido que não 

CLARAÇÃO D
de desclassific
na concessão
r do envelope
consonância c

O DE PLENO C

ESB 

ROPOSTA DE P

ra Escritório).

bens ofertados

outra. 

te endereço: 

mínima para p

ertificado que 

everá apresen

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

constantes de
O DE DESCRIÇ

sando os valo
serão admitid

E ELABORAÇ
cação. 
o de tratame
e de proposta 
com o modelo 

CONHECIMENT

PREÇOS

s, 

Estrada 

rodutos 

 deverá 

ntar em 

DC]. 
em que 
argo do 

cimento, 
trações. 

esta 
ÇÃO 
ores 
das 

ÇÃO 

nto 
de  
da 

TO, 



        

 
2.1.2
 
2.1.2.
cumpr
sociais
qualqu
alugué
relacio
tipo d
2.1.2.
bens o
2.1.2.
2.1.2.
docum
técnic
forma
2.1.2.
impre
2.1.2.
origin
2.1.2.
compe
regist
revalid
averig
2.1.2.
confor
compr
2.1.2.
origin
confor
Certifi
 
 

3. DE
 
Além 
ser ob
 

 

3.1 D
  

  
3.2 D
 

 
f

 

 
 

 

                  

UNI

2 Quanto ao c

1 No valor 
rimento do o
s, previdenciá
uer natureza, 
éis, administra
onem com o f
e forneciment
2 A marca, o 
ofertados dev
3 A marca ind
4 Todas as 

mentos de do
ca ou páginas
a visual e/ou e
5 Os materia
ssos em idiom
6 Os docume
al, para que p
7É exigido ce
etente, confor
ro vencido, o
dações (Petiç
guação do pra
8 Tratando-s
rme previsto 
rovação de dis
9 Quando se 
ais ou cópia
rmidade dos 
icadores (REB

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

                 G

IVERSIDA

conteúdo: 

da proposta 
objeto desta l
ários e trabalh

materiais em
ação, imposto
fiel cumprime
to for de respo
prazo de gara
erão ser inform

dicada será um
característica

omínio público
s da internet 
escrita. 
is informativo

ma diverso do 
ntos poderão 

possa ser aute
ertificado de r
rme o §4º do
o fornecedor 
ção 1 e 2) co
zo previsto no

se de produto
na Lei nº 6.

spensa. 
fizer necessá

as autenticada
lotes dos pro
LAS). 

ÕES ADICION

s contidas no A
s contratações

atação  

ada a subcon
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

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

deverão est
icitação, inclu
istas de todo 

mpregados, inc
os, taxas, emo
ento pela CON
onsabilidade d
antia, as carac
mados na pro

ma só para cad
as declaradas
o emitidos pel
impressas, on

os utilizados p
nacional, deve
ser apresenta

enticada. 
registro de ca
o art. 14 do D

deverá apre
om o carimb
o § 6º do art. 
os dispensado
360/76 e De

ário, nos term
as dos proto
odutos exped

NAIS: 

ANEXO I – D
s decorrentes 

tratação parc
ou parcial do 
o o CONTRATA

ntia, quando 
5. 
existência de

garantia ou fia
er apresentada
iodicamente.
lquer das mo
ependentemen

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

rônico nº 033/

tar contempla
usive todos o
o pessoal da 

clusive ferrame
olumentos e q
NTRATADA da
do CONTRATA
cterísitcas e, q
posta. 
da item, sem p
s devem ser 
o fabricante, 

nde o produto

para comprova
erão ser apres
ados em origin

ada produto n
Decreto Feder

esentar as Ce
o do Protoco
 14 do Decret
os de registro
creto nº 79.0

os da Portaria
ocolos dos m
didos pelo La

DISPOSIÇÕE
desta licitação

cial do objeto
contrato, bem
ANTE por nen

exigida, recai

e cláusulas que
nça bancária 

a no prazo má

dalidades, res
nte de outras 

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

adas todas e
s custos com
CONTRATADA
entas, utensíli
quaisquer outr
s obrigações. 

ANTE] 
quando exigíve

possibilidade d
descritas pe
tais como: c

o ou compone

ar as especific
sentados com 
nal, cópia aute

no Ministério d
ral nº 79.094
ertidões de R
olo do Ministé
to Federal nº 7
o, que figure
094/77, dever

a nº 1818/97 
métodos de c
boratório da 

ES GERAIS, b
o, as seguinte

, a associaçã
m como a fusã
hum comprom

rá sobre uma 

e restrinjam o
(art. 136, §1º

áximo de 05 (c

sponderá pelo
cominações le

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      fls. 5/21 

e quaisquer d
m material de 
A, como també
ios e equipam
ros custos que
[Excepcionar

el, o modelo e

de substituiçã
elos licitantes 
atálogos, man
ente ofertado 

cações dos pr
tradução para

enticada ou có

da Saúde, for
4/77, ou publi
Registro venc
ério da Saúde
79.094/77. 
em em relaçõ
rá ser aprese

do Ministério
controle de 
Rede Brasilei

bem como daq
s determinaçõ

o da CONTRA
ão, cisão ou in
misso assumid

das modalida

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

o inadimpleme
egais. 

AHIA - UES

despesas nec
consumo, sa

ém fardament
mentos utilizad
e, direta ou in
r esta cláusula

e a referência 

o por qualque
e comprova

nuais, fichas 
 seja clarame

rodutos cotad
a o português
ópia simples a

rnecido atravé
cação no D.O
idas e todos 
e perfeitamen

ões elaborada
entado o cada

o da Saúde, s
qualidade e 
ira de Labora

quelas decorre
ões: 

ATADA com o
ncorporação da
o por aquela c

ades previstas

responsabilid
ei estadual nº
ontados da as

ento das obrig

ESB 

cessárias ao 
alários, encarg
to, transporte 
dos, depreciaç
ndiretamente,
a, quando alg

de cada um d

er outra. 
adas através 
de especificaç

ente descrito 

dos, que estej
. 
acompanhada 

és do seu órg
O.U. Em caso 

os pedidos 
nte legível, p

as pela ANVIS
astramento ou

serão exigidos 
Certificados 

atórios Analíti

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

fiel 
gos 
de 

ção, 
 se 
um 

dos 

de 
ção 
em 

am 

do 

gão 
de 
de 

ara 

SA, 
u a 

os 
de 
co-

deverão 

ssão ou 
DA, não 
. 

art. 136 

ador ou 

ontrato, 

atuais e 



        

 
v
 

 

4. OBRIG
4.1 A cont
 

5. VALO
 

 

Para efeito
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                  

UNI

3.2.5A CONT
vezes em que

GAÇÕES CON
tratação com 

OR REFERENC

o do art. 81, II

                 G

IVERSIDA

TRATADA fica 
e houver altera

NTRATUAIS E
o licitante ven

CIAL 

I, da Lei Estad

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

obrigada a re
ação do contra

ESPECÍFICAS
ncedor obedec

dual nº 9.433/

 

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

rônico nº 033/

epor o valor d
ato. 

S: 
cerá as condiç

/05, o valor re

LOTE _0

LOTE _0

LOTE _03

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

da garantia qu

ões do instrum

eferencial por 

1 

2 

3 

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      fls. 6/21 

uando esta fo

mento de cont

lote é de: 

VALOR REFE

VALOR REFE

VALOR REFE

AHIA - UES

r utilizada e a

trato.  

ERENCIAL  

ERENCIAL  

ERENCIAL  R

ESB 

a atualizá-la to

R$ 1.098,00

R$ 6.200,00

R$ 10.400,00

odas as 



        

 

 
LOTE /
 

 
 

VALOR 

 
 
(Ident
compl
identif
 
(a) a 
conteú
qualqu
 
(b) a 
receb
pesso
 
(c) qu
poten
 
(d) qu
indiret
adjud
 
(e) qu
indiret
das pr
 
(f) qu
para f
 

 

 

                  

UNI

MODEL

/ITEM 

TOTAL DA PRO

tificação comp
leta da licitan
ficado, declaro

proposta apr
údo da propo
uer outro part

intenção de 
ida de qualqu

oa; 

ue não tentei
cial ou de fato

ue o conteúdo
tamente, com
icação do obje

ue o conteúdo
tamente, info
ropostas; e  

e estou plena
firmá-la. 

__

                 G

IVERSIDA

SEÇÃO

LO DE DES
ELA

DESC
 

 
 

VALO
OPOSTA (POR EX

pleta do repre
nte) doravant
o, sob as pena

resentada par
osta não foi, n
ticipante poten

apresentar a 
uer outro par

, por qualque
o desta licitaçã

o da proposta 
municado ou di
eto; 

o da proposta
rmado, discut

mente ciente 

Vitória 

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCII

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

O  C –  M
 DA P

SCRIÇÃO
ABORAÇÃ

CRIÇÃO 

OR TOTAL DO L
XTENSO): 

sentante da li
te denominad
as da lei, em e

ra participar d
no todo ou em
ncial ou de fat

proposta ela
rticipante pote

er meio ou po
ão quanto a p

apresentada 
iscutido com q

 apresentada 
tido ou recebi

do teor e da e

da Conquista 

__________
IIAALL  //  CCNNPPJJ  //    NN

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

rônico nº 033/

ODELOS
ROPOST

SEÇÃO
O DA PROP
ÃO INDEP

QUA

 
 

LOTE/ITEM (GLO

citante), como
do (Licitante) 
especial o art.

desta licitação
m parte, diret
to desta licitaç

borada para 
encial ou de f

or qualquer p
articipar ou nã

para participa
qualquer outro

para participa
ido de qualqu

extensão dest

_____de ___

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

S  PARA 
TA DE P

O C-1  
POSTA DE
PENDENTE

ANTITATIVO
(A) 

OBAL) 

Prazo d

o representan
para fins de

 299 do Códig

o foi elaborada
ta ou indiretam
ção, por qualq

participar des
fato desta lic

pessoa, influir
ão dela; 

ar desta licitaç
o participante 

ar desta licitaç
uer integrante

a declaração e

____________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      fls. 7/21 

ELABOR
REÇOS 

E PREÇOS
E DE PRO

PREÇO 
UNITÁRIO 

 
 

de Validade da P

te devidamen
e participação
go Penal Brasil

a de maneira
mente, inform

quer meio ou p

sta licitação n
itação, por q

r na decisão d

ão não será, n
potencial ou d

ção não foi, n
 do órgão lici

e que detenho

_____ de  20__

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASSSS

AHIA - UES

RAÇÃO 

S E DECLA
OPOSTA 

(B) 
PREÇ
(AxB

 
 

R$ 

Proposta (60)  

nte constituído
o no certame
leiro, que: 

a independen
mado, discutid
por qualquer p

ão foi inform
ualquer meio 

de qualquer o

no todo ou em
de fato desta 

no todo ou em
itante antes d

o plenos pode

___. 

_________ 
SSIINNAATTUURRAA  

ESB 

ARAÇÃO D

ÇO TOTAL  
B) 

dias 

o de (Identifica
e licitatório ac

nte por mim 
o ou recebido

pessoa; 

ada, discutida
ou por qualq

outro participa

m parte, direta
licitação ante

m parte, direta
da abertura of

res e informaç

DE 

ação 
cima 

e o 
o de 

a ou 
quer 

ante 

a ou 
s da 

a ou 
ficial 

ções 



        

D

 
Para o
 
(  

 

 

(  

 

 

                  

UNI

DECLARA
[

os efeitos do t

) que estamo
microemp
compleme

) que estamo
empresa d
3º da Lei c

__

                 G

IVERSIDA

AÇÃO DE E
[EXCLUSIVA

tratamento dif

os enquadrad
presa e que n
entar nº 123

os enquadrad
de pequeno p
complement

Vitória

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCII

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

ENQUADR
A PARA MICR

ferenciado da 

dos, na data 
não estamos
/06.  

dos, na data 
porte e que n

tar nº 123/0

a da Conquista

__________
IIAALL  //  CCNNPPJJ  //    NN

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

rônico nº 033/

SEÇÃO

RAMENTO
ROEMPRESA 

Lei Compleme

designada pa
s incursos na

[o

designada pa
não estamos
6. 

a _____de __

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

O C-2  

O (LEI COM
E EMPRESA 

entar nº 123/0

ara o início da
as vedações

ou] 

ara o início da
s incursos na

____________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      fls. 8/21 

MPLEMEN
DE PEQUEN

06, declaramo

a sessão púb
s a que se re

a sessão púb
as vedações 

______ de  20_

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASSSS

AHIA - UES

NTAR nº 1
NO PORTE] 

os:  

blica da licitaç
eporta o §4º

blica da licitaç
a que se rep

__. 

_________ 
SSIINNAATTUURRAA  

 

ESB 

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
licitan
licitaç
opção
orçam
indica
respo
 
1.3 As
em pl
regras
quand
 
1.4 AS
PROP
(DEC
consta
 
1.5 E
licitató
 
2. IM
 
2.1 N
Admin
 
2.2 Em
com a
haja s
inidôn
 
2.3 É 
com a
exceç
 
2.4 É 
privad
 
2.5 Co
execu
no art
 
2.6 N
isolad
seja d
contro
licitaç
 

 

                  

UNI

OMPOSIÇÃO

O instrument
CÍFICAS; SE

a SEÇÃO A –
nte; a modalid
ão; o objeto d

o quanto à ad
mentária; os r
ação quanto à
nsável por esc

s especificaçõe
anilhas, comp
s sobre garan
do for o caso. 

SEÇÃO C – M
POSTA DE PR
LARAÇÃO D
ar nos formulá

ste ANEXO 
ória assinalada

MPEDIMENT

Não serão adm
nistração Públ

m consonância
a Administraçã
sofrido penali
nea para licitar

vedado ao a
a administraçã
ões legais, co

defeso ao se
da, de socieda

onsoante o a
ução de obras 
t. 207 do mes

ão poderá pa
amente ou em
dirigente, ger
olador, respon
ão, como subc

                 G

IVERSIDA

O DO INSTR

to convocatór
EÇÃO C – MO

– PREÂMBUL
dade licitatória
da licitação e a
dmissão ou ve
equisitos de 
à exigência d
clarecimentos 

es, quantitativ
põem a SEÇÃ
ntia do contra
 

MODELO DE 
REÇOS E DE
E ENQUADR
ários a serem 

I contempla 
a na SEÇÃO A

TOS DA PAR

mitidas nesta 
ica, ou as dec

a com o art. 2
ão Pública a pe
dade de susp
r e contratar e

gente político
ão direta ou in
nforme o art. 

rvidor público
ade civil ou exe

rt. 18 da Lei 
ou serviços e 
mo diploma, i

articipar da lic
m consórcio, r
rente, acionist
nsável técnico
contratada de

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletr

DIS

RUMENTO C

rio é compo
ODELO DE PR

LO estão presc
a e o respect
a codificação c
edação a con
habilitação; o
e garantia do
e o índice dos

vos, condições
ÃO B – DISPO
ato, subcontra

PROPOSTA 
ECLARAÇÃO 
RAMENTO -LE

observados pe

as cláusulas 
A – PREÂMB

RTICIPAÇÃ

licitação em
claradas inidôn

200 da Lei es
essoa jurídica 
pensão do dir
e que tenha ob

o e ao servido
ndireta, por si
125 da Lei es

 transacionar 
ercer comércio

estadual nº 
do fornecime

mpedidos de c

itação: a) aut
responsável pe
ta ou detento

o ou subcontra
e outra licitante

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

rônico nº 033/

ANEX
SPOSIÇÕ

CONVOCAT

osto de: SEÇ
ROPOSTA DE

critas, entre o
tivo número 
concernente a
nsórcios; o loc
o regime de e
o contrato; a
s apêndices. 

s e característ
OSIÇOES ESP
atação e apre

DE PREÇOS
DE ELABORA
EI COMPLEM
elo licitante pa

pertinentes a
ULO. 

ÃO 

presas que e
neas, na forma

tadual nº 9.4
constituída po

reito de licita
bjeto similar a

or público de 
i ou como rep

stadual nº 9.43

com o Estado
o, na forma do

9.433/05, não
ento de bens a
contratar com

tor do projeto
ela elaboração
or de mais d
atado; c) pes
e, quando adm

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

/2015              

XO I 
ES GERAI

TÓRIO 

ÇÃO A – P
 PREÇOS e A

outras informa
de ordem; o 
ao certificado 
cal, data e ho
execução ou f
s condições d

icas do objeto
PECÍFICAS, a
esentação de 

compõe-se d
AÇÃO INDEP

MENTAR nº 1
ara a apresent

ao iter proced

estejam suspe
a dos incisos I

33/05, fica im
or membros d
r e contratar 

ao da empresa

qualquer cate
presentante de
33/05. 

o quando part
o inc. XI do ar

o poderá part
a eles necessá

m a Administra

o, básico ou e
o do projeto b
de 5% (cinco
ssoa física ou 
mitida a subco

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

      fls. 9/21 

IS 

PREÂMBULO
ANEXOS.  

ações: a regên
número do p

de registro; o
orário para in
forma de forn
de reajustam

o a ser licitado
além das obri
amostras ou 

da SEÇÃO C-1
PENDENTE D
123/06,indica
tação de sua p

dimental das 

ensas do dire
II e III do art.

mpedida de pa
de sociedade q

com a Admi
a punida. 

egoria, nature
e terceiro, sob

ticipar de gerê
rt. 176 da Lei 

ticipar, direta 
ários os demai
ção Pública po

executivo, pes
ásico ou exec

o por cento) 
jurídica que 

ontratação. 

AHIA - UES

O; SEÇÃO B

ncia legal; o ó
processo adm
s pressuposto
nício da sessã
necimento; o 
ento e revisã

o, bem como o
gações contra
demonstração

1 (MODELO 
DE PROPOST
ando os itens 
proposta.  

licitações, se

eito de licitar 
 186 da Lei es

articipar de lici
que, em data a
nistração ou 

eza ou condiçã
b pena de nu

ência ou admi
estadual nº 6

ou indiretam
is agentes púb
or vedação co

ssoa física ou 
cutivo ou da q
do capital co
tenha sido in

ESB 

B – DISPOS

órgão/entidade
ministrativo; o 
os para particip
ão pública; a 
prazo do con

ão; o local, h

o orçamento e
atuais específi
o de compati

DE DESCRIÇ
TA) e da SEÇ
principais que

egundo a mo

ou contratar
stadual nº 9.4

itações e de c
anterior à sua
tenha sido d

ão, celebrar c
lidade, ressalv

inistração de e
6.677/94.  

ente, da licita
blicos, assim d
nstitucional ou

jurídica; b) e
ual o autor do
om direito a 
ndicada, nesta

SIÇÕES 

e e setor 
tipo de 

pação; a 
dotação 

ntrato; a 
horário e 

estimado 
cas e as 
bilidade, 

ÇÃO DA 
ÇÃO C-2 
e devem 

dalidade 

r com a 
433/05. 

contratar 
 criação, 
eclarada 

contratos 
vadas as 

empresa 

ação, da 
definidos 
u legal. 

empresa, 
o projeto 
voto ou 

a mesma 



        

 
3. PR

 
3.1CL
 
3.2.1
 
3.2.1.
por m
licitan

 
3.2.1.
lugar 
estabe

 
3.2.1.

 
3.2.2
 
3.2.2.
eletrô
 
3.2.2.
estabe
 
3.2.2.
pelo m

 
3.2.2.
regist
 
3.2.2.
pelo s
determ
 
3.2.2.
anteci
por c

 

                  

UNI

ROCEDIMEN

LÁUSULAS A

 FASE INICI

1 A proposta 
meio do sistem
nte.   

5.2.1.1.1O
na tela com
5.2.1.1.2 
campo “IN
MODELO, 
empresa s
5.2.1.1.2.1
licitante, fa
5.2.1.1.3 A
pleno conh

2 A partir do 
a divulgação 

elecidas no ed
5.2.1.2.1 S
que perm
entrelinha,
ao estabel
de garantia

3 Iniciada a s
5.2.1.3.1 
hora em q

2 ETAPA COM

1 Aberta a e
ônico, sendo im

2 Os licitantes
elecidas no ed

3 O sistema e
mesmo licitant

3.2.2.3.1 N
aquele que

4 Durante o t
rado que tenh

5 A etapa de 
sistema aos 
minado també

6 Alternativam
ipado da sess

cento) do pre

                 G

IVERSIDA

NTO DA LIC

APLICÁVEIS A

IAL 

de preço deve
a eletrônico, m

O licitantedeve
m os dados pe
No preenchim

NFORMAÇÕE
TIPO ou REF

sob pena de de
1 O não pree
ace a ausência
Após o envio 
hecimento e a

horário previs
das proposta

dital, as quais 
Serão conside
ita a perfeita
, de forma a n
lecido; aprese
a inferior ao e

essão pública 
Sempre que 

que a sessão t

MPETITIVA D

etapa compet
mediatamente 

s poderão ofe
dital. 

eletrônico reje
te. 
Não serão reg
e for recebido 

transcurso da 
ha sido aprese

lances da ses
licitantes, apó
ém pelo sistem

mente ao disp
são pública po
evisto inicialm

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

CITAÇÃO  

AO PREGÃO 

erá ser enviad
mediante a op

erá clicar na o
ertinentes à su
mento da prop
ES ADICIONA
FERÊNCIA, qu
esclassificação
enchimento do
a de informaç
da proposta 
tendimento às

sto na SEÇÃO
as de preços 
serão classific
radas irregula
a identificação
não permitir a

entarem prazo
estabelecido. 

do pregão ele
houver interru
terá continuida

DE LANCES E

titiva, os licit
informado do

recer lances s

eitará automat

gistrados, para
e registrado p

sessão públic
entado pelos d

ssão pública s
ós o que tran
ma eletrônico, 

osto no item a
oderá ocorrer 

mente no edit

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

ELETRÔNICO

da até a data e
pção “acesso id

opção “oferece
ua proposta de
posta eletrôni
AIS”, as ESPE
uando for o c
o”.  
o campo refe
ão suficiente p
de preço, o l
s exigências d

O A - PREÂMB
recebidas e 

cadas para a e
ares e desclass
o e/ou qualif
a sua compree
o de entrega o

etrônico, não c
upção da sess
ade. 

LETRÔNICOS

tantes poderã
o seu recebime

sucessivos, obs

ticamente os 

a o mesmo it
primeiro. 

ca, os licitante
demais licitante

será encerrada
nscorrerá per
findo o qual s

anterior, e com
por sua decis

tal para a se

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

O 

e horário prev
dentificado”, a

er proposta” e
e preços.  
ica o licitante
ECIFICAÇÕES, 
aso, dos prod

erido no item 
para classifica
licitante dever

de habilitação 

BULO para in
em perfeita c

etapa de lance
sificadas de lo
ficação do ob
ensão; aprese
ou de execuçã

cabe desistênc
são do pregão

S 

ão encaminha
ento e respect

servado o hor

lances em val

tem, 02 (dois)

es serão inform
es, vedada a i

a mediante av
ríodo de temp
será automatic

m justificativa 
são, quando tr
essão de lanc

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 10/21 

vistos na SEÇÃ
através da dig

e preencher o

e deverá, obr
CARACTERÍS

dutos ofertado

anterior, imp
ção da propos
rá manifestar,
e demais cond

nício da sessão
consonância c
es. 
ogo as propost
bjeto proposto
entarem o pra
ão superior ao

cia da propost
o, os licitante

ar lances excl
tivo horário de

rário fixado e a

lores superiore

) ou mais lanc

mados, em te
identificação d

viso de fecham
po de até 30
camente ence

do pregoeiro 
ranscorrido o 
ces, mediante

AHIA - UES

ÃO A - PREÂMB
gitação da sen

o formulário e

igatoriamente
STICAS e MAR
os, vedada a 

plicará na des
sta”. 
, em campo p
dições prevista

o pública do p
com as espec

tas que não c
o; contiverem
zo de validad

o estabelecido

ta.  
es deverão ser

lusivamente p
e registro e va

as regras de a

es aos anterio

ces de mesm

empo real, do 
do detentor do

mento iminent
0 (trinta) min
rrada a recepç

registrada em
tempo mínim

e o encaminh

ESB 

BULO, exclusiv
ha de identific

eletrônico apre

e, mencionar,
RCA, bem com

identificação 

sclassificação 

próprio do sis
as neste Edita

pregão eletrôn
cificações e co

contiverem info
m emenda, ra

e da proposta
o; apresentare

r notificados d

por meio do 
alor. 

aceitação dos 

ormente apres

o valor, preva

valor do men
o lance. 

te dos lances,
utos, aleatori
ção de lances.

m ata, o encer
mo de 50% (ci
hamento de a

vamente 
cação do 

esentado 

no 
o o 
da 

da 

stema, o 
al. 

nico, terá 
ondições 

ormação 
asura ou 
a inferior 
em prazo 

do dia e  

sistema 

mesmos 

sentados 

alecendo 

nor lance 

, emitido 
iamente, 
. 

rramento 
inqüenta 
aviso de 



        

fecham
encer

 
3.2.2.
oferta

 
3.2.2.
preço 
 
3.2.2.
o caso
as esp
 
3.2.2.
123/0
difere

 
3.2.2.
empre
sorteio
 
3.2.2.
 
3.2.2.
de co
ESPE
 
3.2.2.
de re

 

                  

UNI

mento iminen
rada a recepç

3.2.2.6.1 N
encaminha
menor valo

7 Encerrada 
a quanto ao ob

3.2.2.7.1 S
ou que co
preços uni
competent
3.2.2.7.2Se
considerad
comprove 
são compa

8 Havendo a
seja compatív

9 O pregoeiro
o, após a neg
pecificações co

10 Em caso 
06, a preferên
nciado e favo

3.2.2.10.1 
empresas 
empate re
3.2.2.10.2
classificada
vencedora

3
m

3.2.2.10.3 
sua oferta
pequeno p
proposta q
3.2.2.10.4 
realizado s
3.2.2.10.5 
apresentad

11 Ocorrendo
esa de peque
o em ato públ

12 Sempre qu

13 Reordenad
ompatibilidade
CÍFICAS. 

14 Sendo ace
gularidade, m

                 G

IVERSIDA

nte dos lance
ão de lances. 
No caso da a
ar, pelo sistem
or, bem assim

a etapa comp
bjeto e valor, d
Serão desclass
onsignarem va
tários máximo
te ou, ainda, c
erão também 
dos aqueles q
que os custos

atíveis com a e

penas uma of
vel com o valo

o anunciará, im
ociação e dec
ontidas neste 

de empate, r
ncia de contra
recido, nos te
Entendem-se
de pequeno 

eal as que seja
Em qualquer 
a poderá apr
 do certame, s
.2.2.10.2.1 O 

minutos após o
Se a microem
 não for aceit

porte subseqüe
que atenda às 

No caso de 
sorteio entre e

O disposto 
da por microe

o empate de p
no porte, será
lico, para o qu

ue houver sort

das as propost
e, o pregoeir

eitável a propo
mediante a re

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

es e subseqüe

adoção do rito
ma eletrônico, 
m decidir sua a

petitiva e ord
decidindo mot
sificadas as p
alor global su
os definidos e 
com os consta
desclassificad

que não ven
s dos insumos
execução do o

ferta, esta po
or estimado pa

mediatamente
cisão acerca d
edital, aprese

real ou ficto, 
atação para a
rmos que se s

e por empate f
porte sejam a

am iguais. 
das hipótese

resentar prop
situação em q
direito a ofert

o encerrament
mpresa ou em
ta, ou se for 
ente em situa
condições est
as microemp

elas para que s
neste item 5
mpresa ou em

propostas form
á observado o
ual os licitante

teio deverá se

tas, se for o ca
ro procederá 

osta de meno
messa da do

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

ente transcur

o previsto nes
contrapropos
ceitação. 

enadas as pr
tivadamente a

propostas que 
perior aos pr
publicados pe

antes do sistem
das as propost
ham a ter d
s são coerente
objeto do cont

oderá ser acei
ara a contrata

e após o encer
a aceitação do

entou o menor

será assegura
as microempr
seguem:  
ficto as situaçõ
até 5% (cinco

es de empate,
posta de preç
que será adjud
tar proposta d
to dos lances, 

mpresa de peq
inabilitada, se
ção de empat
tabelecidas ne
presas e emp
se identifique 
.2.2.10 some

mpresa de peq

muladas por lic
o disposto na 
es serão convo

er lavrada ata 

aso, e havend
em conform

or preço, o licit
ocumentação v

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

so do prazo

ste item, ence
sta diretament

ropostas, o pr
a respeito. 
não atendere

raticados no m
ela SAEB, ou o
ma de registro
tas que consig
demonstrada 
es com os de 
trato. 

ita, desde que
ção e dentro d

rramento da e
o lance de me
r preço. 

ada, nos term
esas e empre

ões em que as
o por cento) 

, a microemp
ço inferior àq
dicado em seu
de preço infer
sob pena de p
ueno porte m

erá concedido 
te, se houver, 
este edital.  
presas de pe
aquela que p
nte se aplica 

queno porte. 

citantes que n
Lei estadual 

ocados, vedad

específica. 

do necessidade
midade com 

tante detento
via fax no pr

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 11/21 

de até 30 (t

errada a etap
te ao licitante 

regoeiro exam

em às condiçõ
mercado ou, q
os fixados pela
o de preços. 
gnem preços m
sua viabilidad
mercado e qu

e atenda toda
da realidade d

etapa de lance
enor valor, a p

mos dos arts. 
esas de pequ

s propostas ap
superiores à 

presa ou emp
quela de me

u favor o objet
ior deverá oco
preclusão. 

mais bem class
idêntico direi
na ordem cla

equeno porte 
rimeiro poderá
quando a m

ão detenham 
nº 9.433/05, 
o qualquer ou

e de apresenta
o disposto n

or da melhor o
razo de 03 ho

AHIA - UES

trinta) minuto

pa competitiva
que tenha ap

minará a aceit

ões e exigênci
quando for o 
a Administraçã

manifestamen
de através de
ue os coeficie

as as condiçõ
do mercado. 

es da sessão p
proposta que,

44 e 45 da 
eno porte be

presentadas p
proposta mai

presa de pequ
enor valor, ex
to licitado. 
orrer no prazo

sificada não ex
to à microem

assificatória, at

apresentarem
á apresentar m

melhor oferta 

a condição de
procedendo-s

utro critério. 

ação de amos
na SEÇÃO B

oferta deverá 
oras do ence

ESB 

os, findo o q

a, o pregoeiro
presentado o 

tabilidade da 

ias deste Inst
caso, superio

ão ou por órgã

te inexeqüívei
e documentaç
ntes de produ

ões deste Edit

pública ou, qu
 em consonân

Lei compleme
eneficiárias do

pelas microem
is bem classif

ueno porte m
xeqüível, con

o máximo de 5

xercer o direit
mpresa ou emp

té a apuração

m preços igua
melhor oferta.
inicial não ti

e microempres
se, sucessivam

stras ou demo
B – DISPOS

comprovar a 
erramento da 

ual será 

o poderá 
lance de 

primeira 

rumento 
ores aos 
ão oficial 

is, assim 
ção que 
utividade 

tal e seu 

ando for 
ncia com 

entar nº 
o regime 

presas e 
ficada, e 

mais bem 
siderada 

5 (cinco) 

to, ou se 
presa de 

o de uma 

ais, será 
. 
ver sido 

sa ou de 
mente, a 

nstração 
SIÇÕES 

situação 
disputa, 



        

obriga
encer

 
3.2.2.
exami
do pr
edital,
 
3.2.2.
porte 
autom
ressa
 
3.2.2.
imedia
 
3.2.2.
declar
 
3.2.2.
10 (de

 
3.2.2.
123/0
efetiva
declar

 
3.2.2.
preço 
 
3.2.2.
sua re

 

                  

UNI

ando-se a enc
ramento do pr

3.2.2.14.1 
prazos ass
3.2.2.14.2 
Proposta 
Enquadra
constante 
contenha, 
procuração
3.2.2.14.3 
ao valor of

15 Se a ofert
inará a oferta
oponente, e a
, sendo o resp

16 A existênc
beneficiárias 

mática da licit
alva de existê

17 Quando t
atamente, um

18 Constatad
rado vencedor

19 Declarado 
ez) minutos, a

3.2.2.19.1 
imediata e
objeto da 
3.2.2.19.2 
dias úteis 
sistema el
quiserem, 
recorrente
3.2.2.19.3 
promotora
3.2.2.19.4 
decidir o re
3.2.2.19.5 

20 As microem
06, cuja habili
a regularizaçã
rada vencedor

3.2.2.20.1 
direito à co

21 O pregoei
menor.  

22 Os atos es
egularidade pe

                 G

IVERSIDA

aminhar os or
regão, como c
A sessão do

sinalados, obse
A document
de Preços 

amento (Lei 
do Anexo X,
preferencialm

o particular, a 
A proposta e

fertado e regis

ta de menor v
 subseqüente
assim sucessi
pectivo licitant

cia de restriçã
do regime d

tante, em fac
ência de rest

todas as prop
m novo prazo d

o que o propo
r. 

o vencedor, a
a intenção de 

Deverá ser re
e motivada im
licitação ao lic
Manifestada 
para a apres

letrônico, fica
em igual praz
. 
O exame, a i

a da licitação, s
A autoridade

ecurso.  
O acolhiment

mpresas e em
itação foi pro
ão da docume
ra, prorrogáve

A não-regula
ontratação, se

ro poderá, a 

ssenciais do p
elos agentes d

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

riginais corres
condição indis
o pregão eletr
ervando-se o d
tação a que 
e Declaraç
n.° 123/200

 e, se for o ca
mente, o conte

prova da legi
escrita deverá 
strado de men

valor não for a
e, na ordem d
vamente, até
te declarado v

o na comprov
diferenciado e
ce do dispost
trição fiscal 

postas forem 
de até 30 (trin

onente da me

ao final da ses
recorrer da de
egistrada a sí

mportará na d
citante venced
a intenção de
sentação das 
ando os dema
zo, cuja conta

instrução e o 
será realizado
e superior do 

to do recurso 

mpresas de pe
cedida com a

entação no pra
el, por igual pe

arização da do
em prejuízo da

qualquer tem

pregão eletrôn
de controle, no

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

pondentes ou
pensável para

rônico deverá 
disposto no ite
se refere es

ção de Elabo
06) a Declar
aso, o instrum
eúdo constant
timidade de q
contemplar a

nor lance. 

aceitável, ou s
e classificação
 a apuração 

vencedor, obse

vação da regu
e favorecido 
o no art. 42 
e diferindo-se

desclassificad
ta) minutos pa

elhor oferta ac

ssão, qualque
ecisão do preg
ntese das raz
ecadência do 

dor. 
e recorrer, por
razões do re

ais licitantes 
gem terá iníci

encaminhame
o pelo pregoeir

órgão promo

importará a in

equeno porte, 
a ressalva d
azo de 2 (dois
eríodo, a critér

ocumentação, 
as sanções pre

mpo, negociar 

nico serão doc
os termos da l

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

 cópia autenti
a a contratação

ser interromp
em 3.2.1.3.1
ste item com
oração Inde
ração de Ple

mento de procu
te do modelo 
quem outorgou
a planilha de c

se o licitante 
o, verificando 
de uma prop

ervados os pra

ularidade fis
da Lei Comp
deste diplom

e a comprovaç

das, o pregoe
ara o recebim

ceitável atende

r licitante pod
goeiro, observ
ões do recorr
direito de re

r qualquer do
ecurso, que de
desde logo i
io no primeiro

ento dos recur
ro no prazo de
otor do pregão

nvalidação ape

beneficiárias 
de existência
s) dias úteis, 
rio da Adminis

no prazo pre
evistas na Lei

com o propo

cumentados n
egislação pert

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 12/21 

cada no prazo
o.  
pida, a fim d

mpreende os 
ependente d
eno Conhec
uração por ins
do Anexo II,
u os poderes. 
custos, com o

desatender às
a sua aceitab
osta que aten
azos definidos 

scal das micro
lementar nº 

ma, devendo 
ção da regular

eiro poderá s
ento de novas

e às exigência

derá manifesta
adas as segui
ente em ata, 

ecurso e, cons

os licitantes, se
everá ser form
ntimados par

o dia útil subse

rsos à autorid
e até 03 (três)
o terá o praz

enas dos atos 

do regime dif
a de restriçã
cujo termo in

stração Pública

evisto no item
Estadual nº 9

nente da mel

no processo re
tinente. 

AHIA - UES

o máximo de 0

e se aguarda

documentos
de Proposta
cimento,esta 
strumento púb
, devendo ser

os respectivos

s exigências e
bilidade e proc
nda às condiç
no item 5.2.2

oempresas e e
123/06 não 
ser realizada 

ridade na form

uspender o p
s propostas. 

as fixadas no 

ar, motivadam
ntes normas: 
sendo que a 

seqüentement

erá concedido
mulado em d
ra apresentare
eqüente ao do

dade superior 
) dias úteis.  
zo de até 03 

insuscetíveis d

ferenciado da 
ão fiscal, de
nicial correspo
a. 

m anterior, im
9.433/05. 

lhor oferta ac

espectivo, com

ESB 

02 (dois) dias 

r o cumprime

s de habilita
a, a Declara

conforme o 
blico ou partic
r anexada, no 

s valores read

editalícias, o p
cedendo à ha
ções estabelec
2.14. 

empresas de p
implica a ina
a habilitaçã

ma deste edita

pregão e esta

edital, o licita

mente, no praz

falta de mani
te, na adjudic

o o prazo de 0
documento pró
em contra-raz
o término do p

do órgão ou e

(três) dias út

de aproveitam

Lei Complem
everão fazer p
onderá à data 

plicará decadê

eitável, visand

m vistas à afe

úteis do 

ento dos 

ação, a 
ação de 

modelo 
cular que 

caso de 

equados 

pregoeiro 
abilitação 
cidas no 

pequeno 
abilitação 
ão com 
l.  

abelecer, 

nte será 

zo de até 

festação 
cação do 

03 (três) 
óprio no 
zões, se 
prazo do 

entidade 

teis para 

mento. 

entar nº 
prova da 

em que 

ência do 

do obter 

erição de 



        

 
3.2.2.
públic
na lei.
 
3.2.3
 
3.2.3.
pela a
 
3.2.3.
autori
licitató
 
3.2.3.
 
4. DA

4.1 A
instru
pesso
prazo 
admin

4.2 N
prejuí
subse
 

5. CO

5.1 O 
até 10
art. 1
Admin
 
5.2 Co
 
5.3 Se
à Adm
aceita
condiç
 
5.4 A
expre
 
6. AL

6.1 A
fizerem
143 d

6.2 A 
as atu
como 
altera

6.3 V
corrig

 

                  

UNI

23 A indicaçã
ca do pregão d
. 

3 DA ADJUDI

1 O pregoeiro
autoridade sup

2 Caso tenha
dade superio
ório. 

3 A homologa

A VERIFICA

Após a homolo
mento convoc

oal técnico, e t
que lhe for a

nistrativo prev

Não restando 
ízo da aplicaçã
eqüentes, na o

ONTRATAÇÃ

adjudicatário 
0 (dez) dias co
92 da Lei Est
nistração.  

omo condição 

e o licitante ve
ministração, s
abilidade das 
ções de habilit

A assinatura d
ssos. 

LTERAÇÕES

A CONTRATAD
m no objeto, 
a Lei estadual

6.1.1 As su

variação do v
ualizações, co

o empenho 
ção do mesmo

Visando à ma
idos conforme

                 G

IVERSIDA

ão do lance v
deverão const

CAÇÃO E HO

o adjudicará o
perior.  

a havido recu
or adjudicará 

ação e a adjud

AÇÃO, PARA

ogação e adj
catório, como
tendo o adjud
assinalado, da
isto no art. 18

comprovada 
ão das sançõe
ordem de class

ÃO 

será convoca
orridos, sob p
tadual 9.433/0

para celebraç

encedor, conv
sem prejuízo 
propostas su
tação, procede

do contrato de

S CONTRAT

DA ficará obri
de até 25% (
l nº 9.433/05.

upressões pod

valor contratua
mpensações o
de dotações 

o, podendo se

nutenção das
e descrito na S

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

vencedor, a cl
tar da ata divu

OMOLOGAÇÃ

o objeto da lic

ursos, após d
o objeto licit

dicação do obj

A CONTRAT

udicação do 
o requisito de 
dicatário apres
 efetiva existê

84, V, da Lei e

a satisfação d
es previstas n
sificação. 

ado a assinar o
ena de decair
05, podendo s

ção do contrat

vocado dentro
da aplicação 
bseqüentes, n
endo à contra

everá ser rea

UAIS 

gada a aceita
(vinte e cinco 
. 

derão ser supe

al para fazer f
ou apenações

orçamentária
er registrados 

s condições d
SEÇÃO A – P

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

assificação do
ulgada no siste

ÃO  

citação à prop

decididos este
tado ao licita

jeto desta licit

TAÇÃO, DAS

objeto, na hi
habilitação t

sentado declar
ência destes, 
estadual nº 9.4

dos requisitos
a legislação p

o termo de co
r do direito à c
solicitar sua p

to, o licitante v

do prazo de v
das sanções

na ordem de 
tação. 

alizada pelo re

ar nas mesm
por cento) do

eriores a 25%,

face ao reajus
s financeiras d
as suplement
por simples a

da proposta d
REÂMBULO.

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

os lances apre
ema, sem prej

ponente vence

es e constata
ante vencedo

ação não imp

S EXIGÊNCI

ipótese de te
técnica, a ind
ração formal d
ficando esclar
433/05. 

s de habilitaç
pertinente, exa

ontrato, ou ins
contratação, s
prorrogação p

vencedor deve

validade de su
s previstas na

classificação,

epresentante 

as condições 
o valor inicial 

, desde que h

ste de preços 
decorrentes da
ares até o li
postila, dispen

durante o cu
 

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 13/21 

esentados e d
juízo das dem

edora, para p

ada a regular
r, homologan

licará direito à

IAS DIFERI

er sido exigida
icação das in
de disponibilid
recido que a d

ão diferidos, 
aminar e verif

trumento equ
sem prejuízo d
or igual perío

erá manter tod

ua proposta, n
a legislação p
, bem como 

legal da emp

contratuais, 
atualizado do

aja resultado 

previsto no p
as condições 
mite do seu 
nsando a celeb

rso da execu

AHIA - UES

das informaçõ
mais formas de

posterior homo

ridade dos at
ndo, em segu

à contratação.

IDAS  

a, na SEÇÃO 
stalações, do 

dade futura, d
declaração fal

é facultado à
ficar a aceitab

ivalente, se fo
das sanções p
odo, por motiv

das as condiçõ

não celebrar o
pertinente, ex
o atendiment

presa ou man

acréscimos o
o contrato, na 

de acordo ent

róprio contrat
de pagamento
valor corrigid

bração de adit

ução do contr

ESB 

ões relativas à
e publicidade p

ologação do r

tos procedime
uida, o proce

 

A - PREÂMB
aparelhamen

deverá fazer p
sa caracteriza

à Administraç
bilidade das p

or o caso, no p
revistas no inc
vo justo e ace

ões de habilita

o contrato, é f
xaminar e ve
to, pelo licitan

ndatário com 

ou supressões
forma do §1º

tre os contrata

to, quando for
o nele previst
do, não cara
tamento. 

rato os preço

à sessão 
previstas 

esultado 

entais, a 
edimento 

BULO do 
nto e do 
prova, no 
a o ilícito 

ção, sem 
ropostas 

prazo de 
ciso I do 
eito pela 

ação. 

facultado 
erificar a 
nte, das 

poderes 

s que se 
º do art. 

antes. 

r o caso, 
tas, bem 
cterizam 

os serão 



        

 
7. FI

7.1 Co
estadu
eximir
 
7.2 O
realiza
emiss
 
7.3 Cu
aferir 
art. 15
 
7.4 O
seguin
 

 
7.5O 
a mod
 
7.6 Tr
dema
 
7.7 Es
CONT
 
7.8 Co
(is)/fa
 
 
8. CO

8.1 Os
prazo 
definit
estadu
 
8.2 A(
receb
contra
 
8.3 A
pagam
 
8.4O 
obriga
 
8.5 A(
recolh
 

 

                  

UNI

ISCALIZAÇÃ

ompetirá ao C
ual 9.433/05, 
rá a CONTRAT

O adimplement
ação da obra,
ão de docume

umprida a ob
se os serviços
54, inc. V, e a

O recebimento
ntes prazos, se

7.4.1se a 
obrigações
7.4.2quand
for possíve
ser proced

recebimento d
dalidade de co

ratando-se de
is, mediante r

sgotado o pra
TRATANTE, con

om a conclusã
atura(s) para p

ONDIÇÕES 

s pagamentos
não superior

tivo, em conso
ual nº. 9.433/

(s) nota(s) fisc
imento defini
atado. 

inda que a no
mento soment

CONTRATANT
ação, com bas

(s) nota(s) fis
himento dos im

                 G

IVERSIDA

ÃO DO CON

CONTRATANT
ficando escla

TADA de total 

to da obrigaçã
, a entrega do
ento de cobran

brigação pela C
s ou fornecim

art. 155, inc. V

o do objeto s
e outros não

verificação d
s acessórias pu
do, em razão 
el proceder-se
dido ao recebim

definitivo de o
onvite, deverá 

e aquisições de
recibo. 

azo total para
nsiderar-se-á 

ão da etapa d
pagamento. 

DE PAGAM

s devidos à CO
r a 08 (oito) 
onância com o
/05. 

cal(is)/fatura(s
itivo, indicativ

ota fiscal/fatu
te fluirá após o

TE descontará
se no valor do 

scal(is)/fatura(
mpostos relaci

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

NTRATO E R

E proceder ao
arecido que a 
responsabilida

ão contratual 
o bem, assim 
nça, consoant

CONTRATADA
entos foram e

V, da Lei estad

se dará segun
o houverem s

da conformid
uder ser realiz
da natureza, 

e a verificação
mento definitiv

obras, compra
ser confiado a

e grande vulto

 conclusão do
definitivamen

o recebimento

ENTO 

ONTRATADA s
dias úteis, co
o disposto no 

s) somente de
vo da satisfa

ura seja apres
o efetivo atest

á da fatura m
preço vigente

(s) deverá(ao)
onados com a

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

RECEBIMEN

o acompanham
ação ou omi

ade na execuç

por parte da
como qualqu

te o art. 8º, in

A, caberá ao C
efetuados, par
dual 9.433/05.

ndo o dispost
sido fixados 

dade do obje
zada de imedia
do volume, da
o imediata de
vo no prazo d

s ou serviços,
a uma comiss

o, o recebime

o recebimento
te aceito o ob

o definitivo, a 

erão efetuado
ontado da dat
art. 6º, § 5º; 

everá(ao) ser 
ação pela CO

sentada antes 
to do recebime

mensal o valo
e.  

) estar acomp
a obrigação. 

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

TO DO OBJ

mento da exe
ssão, total ou
ção do contrat

a CONTRATAD
er outro even
c. XXXIV, da L

CONTRATANT
ra efeito de em
 

to no art. 16
na SEÇÃO B

eto com a es
ato, será proc
a extensão, da
e conformidad
e 15 (quinze) 

 cujo valor do
são de, no mín

ento definitivo

o definitivo se
bjeto contratua

CONTRATADA

os através de o
ta da apresen
art. 8º, XXXIV

apresentada(s
ONTRATADA d

do prazo def
ento definitivo

or correspond

panhadas da d

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 14/21 

JETO  

ecução do con
u parcial, da f
to. 

DA ocorre com
nto contratual 
Lei estadual 9

TE proceder ao
missão da hab

61 da Lei est
B – DISPOSIÇ

specificação, 
cedido de logo
a quantidade 
e, será feito 
dias. 

o objeto seja s
nimo, 03 (três)

o far-se-á med

em qualquer m
al, para todos 

A estará habil

ordem bancár
ntação da fatu
V; art. 79, XI, 

s) para pagam
de todas as 

finido para re
o.  

dente às falta

documentação

AHIA - UES

ntrato, na form
fiscalização do

m a efetiva pr
cuja ocorrênc

.433/05. 

o recebimento
bilitação de pa

adual 9.433/0
ÇÕES ESPEC

bem assim d
o ao recebimen
ou da comple
o recebimento

superior ao lim
) membros. 

diante termo c

manifestação d
os efeitos. 

litada a apres

ria ou crédito e
ura, após con
“a”; art. 154, 

mento após a c
obrigações p

ecebimento de

as ou atrasos

o probatória p

ESB 

ma do art. 15
o CONTRATAN

restação do se
cia esteja vinc

o do objeto, a
agamento, con

05, observand
ÍFICAS. 

do cumprime
nto definitivo;
xidade do obj
o provisório, d

mite estabelec

circunstanciad

do órgão ou e

entar as nota(

em conta corr
ncluído o rece

V e art. 155, 

conclusão da e
pertinentes ao

efinitivo, o pra

s no cumprim

pertinente, rel

4 da Lei 
NTE não 

erviço, a 
culada à 

a fim de 
nforme o 

do-se os 

ento das 

eto, não 
devendo 

cido para 

o e, nos 

entidade 

(s) fiscal 

rente, no 
ebimento 
V da Lei 

etapa do 
o objeto 

azo para 

mento da 

lativa ao 



        

8.6 Em
dos d
obriga
até qu
compr
 
8.7 As
 
8.8 A 
a data
tempo
 
8.9 Na
da da
as dat
inc. II
 
9. PE

9.1 Co
os infr
defesa

9.2 A
contra
segun
Lei es

9.2.
incid
 
9.2.
incid
 
9.2.
10%
part
 
9.2.
cent
trigé
 
9.2.
cont
prej
 
9.2.
a pr
conv
 
9.2.
sua 
cont
 
9.2.
da r
 
9.2.
cert

 

                  

UNI

m havendo alg
documentos p
ações financei
ue a CONTRAT
rovação da re

s situações pre

atualização m
a do vencime
ore. 

as compras p
ta da celebraç
tas do adimple
I do art. 82 da

ENALIDADE

onstituem ilíci
ratores às com
a em processo

A recusa à as
ato, ensejarão
nda hipótese, 
stadual nº 9.43

1 Em caso de
dente sobre o 

2 Em caso de
dente sobre o 

3 Caso o cum
% (dez por cen
te do fornecim

4 Em caso de
to) ao dia, at
ésimo, calcula

5Na hipótese 
trato, deverá,
uízo da aplica

6 Para os caso
rincipal, dever
vocatório. 

7 Na hipótese
convocação, 

trato. 

8 As multas p
responsabilida

9 A multa, ap
o que, se o s

                 G

IVERSIDA

guma pendênc
pertinentes à 
iras pendente
TADA provide
gularização da

evistas na leg

monetária dos 
nto da obriga

ara entrega im
ção do ajuste,
emento e a pr
a Lei nº 9.433/

ES 

tos administra
minações lega
o administrativ

ssinatura do c
o a aplicação d
da rescisão u
33/05. 

e recusa do ad
valor global d

e descumprime
valor global d

mprimento da
nto) sobre o s

mento ou do se

e atraso no cu
té o trigésim
dos sobre o va

do item ante
, salvo justific
ção das dema

os de mero at
rá ser observa

e de o contrata
será aplicada 

previstas neste
de por perdas

plicada após re
seu valor exce

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

cia impeditiva 
contratação,

s, decorrentes
ncie as medid
a situação, nã

islação especí

pagamentos 
ação e do seu

mediata, assim
 será dispensa
revista para o 
/05. 

ativos as cond
is, especialme
vo.  

contrato e a 
da pena de mu
unilateral do co

djudicatário em
do contrato. 

ento total da o
do contrato. 

 obrigação pr
saldo do contr
erviço já realiz

mprimento da
o dia de atra
alor da parcel

rior, se a mul
cativa escrita 
ais sanções pre

traso ou inadi
ado o que for

ado se negar 
multa no per

es itens não tê
s e danos deco

egular process
eder ao da ga

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

do pagament
, ou, ainda, 
s de penalida

das saneadora
o acarretando

ífica sujeitar-se

devidos pela A
u efetivo paga

m entendidas 
ada a atualiza
pagamento, d

dutas prevista
ente as definid

inexecução c
ulta, observad
ontrato, a qua

m firmar o con

obrigação prin

rincipal, uma 
rato, isto é, so
zado. 

a obrigação pr
aso, e de 0,7
a do fornecim

lta moratória 
devidamente 
evistas na lei.

mplemento de
r estipulado n

a efetuar o re
rcentual de 2,

êm caráter co
orrentes das in

so administrat
rantia prestad

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

to, a exemplo 
circunstância 
de imposta o
s. Nesta hipót

o qualquer ônu

e-ão à emissã

Administração
mento, de ac

aquelas com 
ação financeira
desde que não

s nos arts. 18
das no art. 186

contratual, inc
dos os parâme
alquer tempo,

ntrato, será ap

ncipal, será ap

vez iniciado, 
obre a diferen

rincipal, será a
7% (sete déc

mento ou do se

atingir o pata
fundamentad

e obrigação ac
na SEÇÃO B –

eforço da cauç
5% (dois e m

ompensatório e
nfrações come

tivo, será desc
da, se exigida

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 15/21 

de erro na ap
que impeça

u inadimplênc
tese, o prazo 
us para o CON

ão de nota fisc

o, em caso de 
cordo com a v

prazo de entr
a corresponde
o superior a q

84 e 185 da Le
6 do mesmo d

clusive por at
etros estabelec
, e a aplicaçã

plicada multa 

plicada multa 

seja desconti
nça entre o va

aplicado o per
cimos por cen
erviço em mor

amar de 10% 
da, ser recusa

cessória, assim
– DISPOSIÇÕE

ção, dentro de
meio por cento

e o seu pagam
etidas. 

contada da ga
, além de per

AHIA - UES

presentação da
a a liquidação
cia, o pagame
para pagamen

NTRATANTE. 

cal eletrônica. 

mora, será ca
variação do IN

rega até 15 (q
nte ao período
uinze dias, em

ei estadual 9.
diploma, garan

traso injustific
cidos nesta se
o das demais 

no percentual

no percentual

inuado, será a
alor global do 

rcentual de 0,
nto) por cada
ra. 

(dez por cent
ado o recebim

m considerada
ES ESPECÍFIC

e 10 (dez) dias
o) incidente so

mento não ex

arantia do cont
rde-la, a CON

ESB 

a nota fiscal/f
o da despesa
ento ficará sob
nto iniciar-se-á

alculada consi
NPC do IBGE 

quinze) dias c
o compreendi

m conformidad

433/05, sujeit
ntida a prévia 

cado na exec
eção, sem prej

sanções prev

l 10% (dez po

 10% (dez po

aplicado o pe
contrato e o 

3% (três déci
a dia subseqü

to) do valor g
mento do obje

a aquela que c
AS deste inst

s contados da
obre o valor g

ximirá a CONT

tratado faltoso
NTRATADA res

fatura ou 
a, como 
brestado 
á após a 

iderando 
pro rata 

contados 
do entre 

de com o 

tando-se 
e ampla 

ução do 
juízo, na 
vistas na 

or cento) 

or cento) 

ercentual 
valor da 

imos por 
üente ao 

global do 
eto, sem 

coadjuva 
rumento 

 data de 
global do 

TRATADA 

o, sendo 
sponderá 



        

pela
caso
diret

 
9.3 S
autori
 
9.4 S
Admin
estadu
 
9.5 Se
perdu
compe
185 d
 
9.6 Pa
dela a
 
10. R

10.1 A
na Le

10.2 A
I a XV

10.3 Q
culpa 
2º do 

 
11. R

A licita

 
12. I

12.1 

12.1.1
poder
sobre 

12.1.2

 
13. D

13.1 

13.1.1
modif
exceto

13.1.2
a con
compl
dever

13.1.3
docum

 

                  

UNI

a sua diferença
o, cobrada jud
tamente do pa

erá advertido
dade determin

Serão punidos
nistração os q
ual nº 9.433/0

erão punidos 
rarem os mo
etente para ap
a Lei estadual

ara a aplicaçã
advindos para 

RESCISÃO 

A inexecução, 
i estadual nº 9

A rescisão pod
V, XX e XXI do

Quando a resc
da CONTRATA
art. 168 do m

REVOGAÇÃO

ação poderá s

IMPUGNAÇÕ

CLÁUSULAS 

1 Até 02 (doi
rá solicitar esc
a petição no 

2 Acolhida a p

DISPOSIÇÕ

CLÁUSULAS 

1 A qualquer 
ficar este Edit
o quando, inq

2 O pregoeiro 
nvocação par
lementar a ins
ia constar orig

3 O pregoei
mentação e pr

                 G

IVERSIDA

a, que será de
dicialmente. A
agamento dev

o verbalmente
nar a sua retir

s com a pena
ue incorrerem
05. 

com a pena 
otivos determ
plicar a puniçã
l nº 9.433/05.

ão das penalid
a Administraç

total ou parc
9.433/05. 

derá ser deter
o art. 167 da L

cisão ocorrer c
ADA, será est

mesmo diplom

O – ANULAÇ

ser revogada o

ÕES 

APLICÁVEIS

s) dias úteis 
clarecimentos,
prazo de 01 (

petição contra 

ÕES FINAIS 

APLICÁVEIS

tempo, antes
tal, hipótese e
uestionavelme

poderá em q
ra a continuid
strução do pro
ginariamente d

ro, no intere
roposta, desde

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

escontada dos
Acaso não tenh
vido à CONTRA

e o licitante c
rada do recint

a de suspens
m nos ilícitos p

de declaração
inantes da p
ão, os que inc
. 

dades prevista
ção Pública e a

cial do contrat

rminada por a
Lei estadual nº

com base nos 
ta ressarcido d
a. 

ÇÃO 

ou anulada no

S AO PREGÃO

antes da data
, providências
um) dia útil. 

o ato convoca

S AO PREGÃO

s da data fixa
em que deve
ente, a alteraç

ualquer fase d
dade dos me
ocesso licitató
da proposta. 

esse da Adm
e que não com

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

s pagamentos 
ha sido exigid
ATADA o valo

cuja conduta 
to, caso persis

são temporár
previstos nos i

o de inidoneid
punição ou at
corram nos ilíc

as serão levad
a reincidência 

o ensejará a s

to unilateral e
º 9.433/05. 

incisos I e XV
dos prejuízos r

os termos do a

O PRESENCI

a fixada para
 ou impugnar

atório, será de

O PRESENCI

ada para apre
rá proceder à
ção não afetar

da licitação, s
esmos, bem 

ório, desde qu

ministração, 
mprometam a 

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

eventualment
da garantia, à 
r de qualquer 

vise perturba
sta na conduta

ia do direito 
ncisos VI e VI

dade para lici
té que seja p
citos previstos 

dos em conta 
na prática do

sua rescisão, 

e escrito do CO

VI a XX do art
regularmente 

art. 122 da Lei

IAL. 

 a realização 
r o ato convoc

esignada nova

IAL E ELETRÔ

esentação das
à divulgação, 
r a formulação

uspender os t
como promo

e não impliqu

poderá relev
lisura do proc

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 16/21 

te devidos pe
Administração
multa porven

ar o bom and
a faltosa. 

de licitar e 
II do art. 184 

itar e contrata
promovida a 
nos incisos I 

a natureza e
o ato. 

com as conse

ONTRATANTE

t. 167 da Lei e
comprovados

i estadual nº 9

da sessão pú
catório do Pre

 data para rea

ÔNICO. 

s propostas, p
reabrindo-se 

o das proposta

trabalhos, pro
over diligência
e em inclusão

ar falhas me
edimento ou c

AHIA - UES

la administraç
o se reserva o

ntura imposta. 

damento da s

impedimento 
e I, IV, VI e 

ar com a Adm
reabilitação p
a V do art. 18

e a gravidade 

eqüências cont

E nos casos en

estadual nº 9.4
s que houver s

9.433/05. 

ública do preg
egão, cabendo

alização do ce

poderá o preg
o prazo inicia

as.  

ocedendo o reg
as destinadas
o de documen

eramente for
contrariem a l

ESB 

ção ou, ainda, 
o direito de de

sessão, poden

de contratar
VII do art. 18

ministração, e
perante a au
84 e II, III e V

da falta, os p

tratuais e as p

numerados no

433/05, sem q
sofrido, na for

gão, qualquer
o ao pregoeiro

rtame. 

goeiro, se nec
almente estab

gistro da susp
s a esclarece

nto ou informa

rmais consta
egislação pert

se for o 
escontar 

ndo essa 

r com a 
85 da Lei 

enquanto 
utoridade 
V do art. 

prejuízos 

previstas 

s incisos 

que haja 
rma do § 

r pessoa 
o decidir 

cessário, 
belecido, 

pensão e 
er ou a 
ação que 

ntes da 
tinente. 



        

13.1.4

13.1.5
Conqu

14. I

As inf
no loc

 

 

                  

UNI

4 Os casos om

5 Para quaisq
uista, Estado d

INFORMAÇÕ

formações e e
cal e horário in

                 G

IVERSIDA

missos serão di

quer questões
da Bahia, com

ÕES E ESCL

esclarecimento
ndicados na S

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

irimidos pelo p

s judiciais oriu
m exclusão de q

LARECIMEN

os necessários
EÇÃO A-PRE

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

pregoeiro, com

undas do pre
qualquer outro

NTOS ADICI

s ao perfeito c
EÂMBULO e n

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

m observância

esente Edital, 
o, por mais pr

 

IONAIS 

conhecimento 
no portal www

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 17/21 

a da legislação

prevalecerá 
rivilegiado que

do objeto de
w.comprasnet.

AHIA - UES

o em vigor. 

o Foro da Co
e seja. 

esta licitação p
ba.gov.br. 

 

ESB 

omarca de Vi

poderão ser p

itória da 

restados 



        

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

 
 
 
 
 

 

                  

UNI

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

sentar propost
is condições, 

nentes ao certa

__

                 G

IVERSIDA

nte instrumen
tado civil, pro
ito no Cadast
....................
tos relativos ao

ta de preços, 
confessar, firm
ame etc).  

Vitória da

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAA

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

MODE

nto, nomeamo
ofissão), port
tro de Pesso
...., nº ........
o procediment

interpor recur
mar comprom

a Conquista –

__________
AALL  //    CCNNPPJJ  //    N

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

ANEX

ELO DE PR

os e constitu
ador do Reg

oas Físicas do
 como nosso
to licitatório in

rsos e desistir 
issos ou acord

– BA, _____de 

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

 
XO II 

ROCURAÇ

Modalidade 
 

ímos o(a) Se
istro de Iden
o Ministério d
o mandatário,
ndicado acima

deles, contra
dos, receber e

___________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 18/21 

ÇÃO  

de Licitação 

enhor(a) ......
ntidade nº ...
da Fazenda, 
, a quem ou
a, conferindo-l

-arrazoar, ass
e dar quitação

________ de  

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASS

AHIA - UES

Número
 

....................

............, expe
sob o nº ...

utorgamos am
he poderes pa

sinar contratos
o e praticar to

20__. 

_________ 
SSSIINNAATTUURRAA  

 

ESB 

o 

....................
edido pela ..
.., residente 

mplos poderes
ara: 

s, negociar pre
odos os demai

........, 

........, 
à rua 

s para 

eços e 
is atos 



        

 
Em cu
decla

(  
 

 

(  

 

 

 

                  

UNI

MODE

[

umprimento à
aramos, para 

) Não haver r

) Haver res
prazo de 2 
do julgame

__

                 G

IVERSIDA

ELO DE D

[EXCLUSIVA

à cláusula XII-
os efeitos da 

restrição na c

strição na co
(dois) dias út
nto de recurso

Vitória da

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAA

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

DECLARAÇ
(LEI COM

A PARA MICR

-2.1.1 da SEÇ
Lei Compleme

comprovação

omprovação 
eis, cujo term
o, se houver.

a Conquista –

__________
AALL  //    CCNNPPJJ  //    N

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

ANEX

ÇÃO QUAN
MPLEMEN
ROEMPRESA 

ÇÃO A – PREÂ
entar nº 123/0

o da nossa re

[o

da nossa re
mo inicial corre

– BA, _____de 

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

 
XO III 

Modalidade 
 

NTO À RE
TAR nº 1
E EMPRESA 

ÂMBULO do in
06:  

egularidade f

ou] 

egularidade 
esponderá à da

___________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 19/21 

de Licitação 

GULARID
23/06) 
DE PEQUEN

strumento co

fiscal. 

fiscal, a cuj
ata da declara

________ de  

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASS

AHIA - UES

Número
 

DADE FISC

NO PORTE] 

nvocatório ac

a regularizaçã
ação do vence

20__. 

_________ 
SSSIINNAATTUURRAA 

ESB 

o 

CAL  

ima identifica

ão procederem
edor, ou do re

do, 

mos no 
esultado 



        

 
 

Declar
Feder
18 an

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                  

UNI

ramos, sob as
al, para os fin
os em trabalh

 

(    

(    

__

                 G

IVERSIDA

MODELO

s penas da le
ns do disposto 
ho noturno, pe

) nem menor

) nem menor

Vitória da

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCII

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

O DE PROV
 TRA

ei, em atendim
no inciso V d

erigoso ou insa

r de 16 anos. 

r de 16 anos, s

a Conquista –

__________
IIAALL  //  CCNNPPJJ  //    NN

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

ANEX

VA HABIL
ABALHO D

mento ao qua
o art. 98 da L
alubre,  

salvo na cond

BA,  _____de

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

XO IV 

LITAÇÃO –
DO MENO

Modalidade 
 

nto previsto n
Lei estadual nº

ição de apren

e ___________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 20/21 

– PROTEÇ
OR 

de Licitação 

no inciso XXX
º 9.433/05, qu

diz, a partir de

________ de 

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASSSS

ou 

AHIA - UES

ÇÃO AO 

Número
 

III do art. 7º
ue não empreg

e 14 anos. 

 20__. 

_________ 
SSIINNAATTUURRAA  

 

ESB 

o 

º da Constituiç
gamos menor 

ção 
 de 



        

Em cu
184, i

   
(  ) 
   

   
   

(  ) 

 

 

 

                  

UNI

M

umprimento d
nc. V, e no ar

 
o pleno co
 

o pleno co
43 da Lei c

__

                 G

IVERSIDA

MODELO D

DEC

o art. 120, II 
rt. 195 do mes

onhecimento

onhecimento
omplementar 

Vitória da

__________
RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAA

GOVERNO
SECRE

ADE ESTAD
PREGÃO

Pregão Eletrô

DE DECLA

CLARAÇÃO
[EXCLUSIVA

e art. 121, VI
smo diploma e

o e atendime

[

o e atendime
nº 123/06, a 

a Conquista –

__________
AALL  //    CCNNPPJJ  //    N

NO DO EST
ETARIA DE

ADUAL DO
ÃO ELETRÔ

ônico nº 033/

ANEX

ARAÇÃO D

O DE PLEN
A PARA O PR

III da Lei esta
estadual, decla

ento às exigê

exclusivame

ento às exig
existência de 

BA, _____de _

___________
NNOOMMEE  DDOO  RREEPP

 
TADO DA B

DE EDUCAÇ
O SUDOEST
RÔNICO 033

2015               

XO V 

DE PLENO

Modalidade 
 

NO CONH
REGÃO PRES

adual nº 9.433
aramos:  

ências de hab

[ou] 
ente para mi

ben
ências de ha
restrição fisca

___________

__________
PPRREESSEENNTTAANNTTEE

BAHIA 
AÇÃO 
STE DA BA
33/2015 

     fls. 21/21 

 CONHEC

de Licitação 

HECIMENT
SENCIAL] 

3/05, e em fa

bilitação. 

croempresas
neficiárias da
abilitação, re
al. 

________ de  2

___________
EE  LLEEGGAALL  //    AASS

AHIA - UES

CIMENTO 

Número
 

TO  

ace do quanto

s e empresa
a Lei Comple
essalvada, na 

20___. 

_________ 
SSSIINNAATTUURRAA 

ESB 

o 

 disposto no a

s de pequen
mentar nº 1
forma do §1º

art. 

o porte
123/06]
º do art. 


