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I. Reg
gência legal:
Esta licitação obedecerá as disp
posições da Le
ei estadual nºº 9.433/05 (alterada pelas Leis estaduais nº 9.658/05
5 e nº
ar nº 123/06, das normas gerais da Lei federal nº 8.666/93, altera
ada pela Lei federal
f
10.967/08), da Lei Complementa
440/2011 e a legislação perrtinente.
n°12.4
II. Órrgão/entidad
de e setor:
Universidade Estad
dual do Sudo
oeste da Bah
hia – UESB / SEPRO (P
PROEXT 08/20
013, UAB 01
18/2011 e PN
NAEST
77498
89/2012)
III. Modalidade/
M
número de ordem:
o
( X )
Pregão Eletrônico
E
050/
/2015

IV. Proc. Administrativ
A
vo nº:

827091

V.. Tipo de Liciitação:
(
) Por item
( X ) Menor Preçço
( X ) Por lote
(
) Global

VI. Objeto
O
da licittação/Codifiicação no Ce
ertificado de Registro – SAEB:
S
AQUIISIÇÃO DE MATERIAL
M
PE
ERMANENTE E DE CONSU
UMO (Equipa
amentos de Á
Áudio, Vídeo
o e Informátiica)
Fam
mílias: 58.3
30 / 58.35 / 67.20 / 67.3
30 / 70.10 / 70.25
P
s para partic
cipação (apre
esentação fa
acultativa ou
u obrigatória
a do CRC/CR
RS):
VII. Pressupostos
( X ) Serão admitiidos a particip
par desta licita
ação os interessados que attenderem a to
odas as exigên
ncias contidass neste
instrumento e nos seus anexos, e que pertença
am ao ramo de atividade
e pertinente ao objeto liccitado,
d Certificado
o de Registro Cadastral - CRC, emitido pela Secreta
aria da
independentemente da apresentação do
ão do Estado da
d Bahia – SAE
EB.
Administraçã
VIII. Documento
os passíveis de
d substituiç
ção pelo extrrato do Certiificado de Re
egistro:
m a utilização do SIMPAS:
( ) A licitação se processa com
R
Cadasstral-CRC, esttando no pra
azo de valida
ade, poderá substituir tod
dos os
( X ) O Certtificado de Registro
docume
entos relativo
os à habilita
ação referidoss no item XII abaixo, exceto os concernenttes à
Qualifiicação Técn
nica. Caso o certificado consigne alg
gum documen
nto vencido, o licitante deverá
d
apresen
ntar a versão atualizada do referido docu
umento no envvelope de habilitação.
articipação de
d consórcio
os:
IX. Pa
( x ) Não poderão participar dessta licitação pe
essoas jurídica
as reunidas em
m consórcio.
X. Inforrmações qua
anto ao receb
bimento das
s propostas e início da se
essão pública
a da licitação
o:
Site:

www.licitacoe
es-e.com.br
Tempo de
d disputa:
10
minu
utos mais o tempo aleatório
o do sistema
www.compra
asnet.ba.gov.b
br
mento das prop
postas:
Das 08:00 ho
oras do dia 28/10/2015
2
àss 15:30 horas do dia 03/1
11/2015 (Horrário de
Recebim
Brasília)
Início da
a sessão públicca:
à 15:30 horass do dia 03/11
às
1/2015 (Horárrio de Brasília)
XI. Dota
ação orçame
entária:
Unid
dade Gestora:
Fonte:
Prrojeto/Atividad
de:
0.631
11.302
1.101274
6907
0.631
1.101264
6910
0.631
1.100747
7867
XII. Parra a habilitaç
ção dos interressados, ex
xigir-se-ão os documento
os relativos a
a:
H
jurídica, comp
provada media
ante a apresentação:
XII-1. Habilitação
a) de registro púb
blico, no caso de empresário
o individual.
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b)
c)
d)

em se tratando
o de sociedad
des empresáriias, do ato co
onstitutivo, estatuto ou con
ntrato social, com
c
suas eve
entuais
ervenientes em
m vigor, devid
damente regisstrados, acomp
panhados, qua
ando for o casso, dos docum
mentos
alterações supe
ocietários com
mprobatórios de
d eleição ou designação
d
e investidura
i
do
os atuais administradores.
so
no caso de so
ociedades simp
ples, do ato constitutivo,
c
estatuto
e
ou co
ontrato sociall, com suas eventuais
e
alterações
upervenientess em vigor, devidamente registrados, acompanhad
dos dos atoss comprobató
órios de eleição e
su
in
nvestidura doss atuais admin
nistradores.
decreto de autorização, no caso
c
de empre
esa ou socieda
ade estrangeirra em funcionamento no Pa
aís, e ato de re
egistro
amento exped
dido pelo órgão
o competente, quando a atividade assim o exigir.
ou autorização para funciona

R
e fiscal e trab
balhista
XII-2. Regularidade
a)
b)
c)
d)
e)

f)

XII-2.1 Re
egularidade fiscal,
f
media
ante a aprese
entação de:
prova de insscrição no Cad
dastro Naciona
al de Pessoa Jurídica
J
– CNP
PJ.
prova de insscrição no Cad
dastro de Con
ntribuinte Estadual, relativo ao domicílio o
ou sede do licitante, pertine
ente ao
seu ramo de
e atividade e compatível
c
com o objeto co
ontratual.
prova de regularidade para com a Faze
enda Estadual e Municipal do
d domicílio ou
u sede do licita
ante.
enda Federal, inclusive INSS
S.
prova de regularidade para com a Faze
do de Garantia
a por Tempo de
d Serviço (FG
GTS), mediante
e a apresentaçção do
prova de regularidade rellativa ao Fund
d Regularidade do FGTS - CRF.
Certificado de
XII-2.1.1 As
A microemprresas e empre
esas de peque
eno porte que desejarem oss benefícios da
a Lei Complem
mentar
nº 123/06, deverão com
mprovar esse enquadramento tributário
o, bem como indicar a ex
xistência ou não
n
de
restrição de
e regularidade fiscal, assinalando nos cam
mpos correspon
ndentes no An
nexo III.
XII-2.1.2 Acomprovação
A
o do enquadra
amento tributá
ário da microe
empresa e emp
presa de pequ
ueno porte darr-se-á
mediante a apresentação
o de documenttos fiscais nos quais conste registrada esssa condição.
XII-2.2 Re
egularidade trabalhista,
t
mediante a apresentaçã
a
ão de:
prova de in
nexistência de débitos inadiimplidos peran
nte a Justiça do Trabalho, através de ce
ertidão negativa, ou
positiva com
m efeitos de negativa,
n
nos termos do Tíítulo VII-A da Consolidação
o das Leis do Trabalho, aprrovada
pelo Decreto-Lei no 5.452
2, de 1o de ma
aio de 1943.

XII-3. Qualificação
Q
Técnica, com
mprovada através de:
a)

e pertinente e compatível em caracteríísticas,
comprovação de apttidão para o desempenho de atividade
os com o obj
bjeto da licitação, através da apresenta
ação de um ou mais atestados
quantidades e prazo
dos por pessoa
as jurídicas de
e direito públicco ou privado.
fornecid

Q
econômico-ffinanceira:
XII-4. Qualificação
( X ) não exigível
e face do pe
equeno porte da
d contratação
o.
( ) não exigível em
( ) a ser comprovvada mediante:
monstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
a
na
a) balanço patrrimonial e dem
forma da lei, que compro
ovem a boa situação
s
finan
nceira da emp
presa, podend
do ser atualizzado por índicces
ndo encerrado
os há mais de 03 (três) meses da data da
d apresentaçã
ão da propostta, vedada a sua
s
oficiais, quan
substituição por balancete
es ou balançoss provisórios. O licitante ap
presentará, co
onforme o caso, publicação no
e Grande Circulação do Balanço ou cópiia reprográfica
a das páginass do Livro Diá
ário
Diário Oficiall ou Jornal de
numeradas sequencialmen
s
nte onde fora
am transcritoss o Balanço e a Demonsttração de Ressultado, com os
respectivos Termos
T
de Ab
bertura e Ence
erramento registrados na Ju
unta Comercia
al e Declaraçã
ão de Habilitaçção
Profissional – DHP, emitid
da pelo Conselho Regional de Contabiliidade ou no caso de emp
presas sujeitass à
tributação co
om base no lu
ucro real, o Balanço
B
Patrim
monial e Demo
onstração de Resultado em
mitido através do
SPED (Sistem
ma Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de
e Entrega do Livro, os Term
mos de Abertu
ura,
Encerramento e Autenticaçção, podendo este último se
er substituído pela Etiqueta
a da Junta Com
mercial ou Órg
gão
de Registro.
ativa de falênccia ou recuperração judicial expedida pelo
o distribuidor d
da sede do liccitante, com data
b) certidão nega
de expedição
o ou revalida
ação dos últim
mos 90 (nove
enta) dias antteriores à datta da realizaçção da licitaçção,
prevista no ittem X deste preâmbulo, caso o docum
mento não con
nsigne prazo d
de validade.
n montante mínimo de ( ) % do valorr a ser contra
atado, o qual será
c)) demonstraçção de patrimônio líquido no
obtido com base na prop
posta final apresentada pelo próprio licittante, admitindo-se a atualização do bala
anço
GE.
com base no INPC do IBG
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XII-4.1 Na hipótese
h
de liccitação por lottes, o patrimô
ônio líquido exigível será calculado em fun
nção da soma de
tantos quanttos forem os lotes em que
e a interessad
da tenha apre
esentado as m
melhores oferrtas. Quando for
atingido o lim
mite da capacidade econômico-financeira da proponentte, esta será d
declarada inab
bilitada para o(s)
o
lote(s) subse
eqüentes, obs
servada a orrdem seqüen
ncial dos lote
es constante do instrumen
nto convocatório,
sendo vedada a escolha, pela
p
proponentte, dos lotes para
p
os quais deseja
d
a habilitação.

XII-5
5. Declaração
o de Proteçã
ão ao Trabalh
ho do Menorr
Confo
orme o inciso XXXIII do artt. 7º da Consstituição Fede
eral, para os fins
f
do dispossto no inciso V do art. 98 da Lei
estadu
ual nº 9.433/0
05, deverá serr apresentada declaração quanto ao trabalho do meno
or, conforme modelo
m
constante do
Anex
xo IV deste Instrumento.
XIII. Regime de execução/fo
e
ornecimento (forma de medição
m
para
a efeito de pa
agamento):
( X ) Aquisições
ornecimento ( X ) único
elado, conform
me cronogram
ma de entregass.
Fo
(
) Parce
ntrato:
XIV. Prazo do con
( ) A entrega do
os bens, a con
ntar da data assinatura
a
do contrato, adm
mitindo-se a p
prorrogação do prazo nos termos
t
dos arts. 141 e 142 da Lei Estadual 9.43
33/05
( X ) Imediata (até 15 dias - art. 82)
( ) Conform
me as especifiicações definid
das na PARTE
E B – DISPOSIÇ
ÇOES ESPECÍF
FICAS
XV. Garantia
G
do contrato:
c
( X ) Não exigível
XVI. Exame prév
vio da minuta e aprovação da assessoria jurídic
ca ou indicaç
ção da Ordem de Serviço que
ensa a oitiva e do parece
er que aprovo
ou o edital padrão
p
(art. 75
7 da Lei Esttadual nº 9.4
433/05)
dispe
( ) Declaro que a fase intern
na deste proccedimento foii examinada pelo órgão le
egal de assesssoramento ju
urídico,
arecer nº xxx//20__ de xx/xxx/20___
através do Pa
XVII.. Índice de apêndices:
SEÇÕES
ULO
( X ) SEÇÃO A - PREÂMBU
( X ) SEÇÃO B - DISPOSIÇ
ÇÕES ESPECÍF
FICAS
( X ) SEÇÃO C - MODELO PARA ELABOR
RAÇÃO DE PRO
OPOSTA DE PR
REÇOS
O C-1 MODELLO DE DESCR
RIÇÃO DA PRO
OPOSTA DE PREÇOS
P
E DE
ECLARAÇÃO DE
D ELABORAÇÃ
ÃO
SEÇÃO
INDEP
PENDENTE DE
E PROPOSTA
SEÇÃO
O C-2 MODELO
O DE DECLARA
RAÇÃO DE ENQ
QUADRAMENT
TO(LEI COMPLLEMENTAR Nº 123/06)
ANEXOS
osições Geraiss
( X ) I. Dispo
( X ) II. Mod
delo de Procurração
( X ) III. Modelo de Declaração quanto à regularidade fiscal (Lei Co
omplementar nº 123/06)
delo de Prova de Habilitação
o – Proteção ao
a Trabalho do
o Menor
( X ) IV. Mod
( X ) V. Decllaração de Ple
eno Conhecime
ento
XIX. Responsável pela exped
dição do conv
vocatório e meio
m
de conttato:
Júlio Cézar
C
Oliveira Gomes Prego
oeiro designado pela Portariia nº 0346, de 06.03.2015
5, publicada no
n DOE de

07.03
3.2015
Enderreço: https://w
www.licitacoe
es-e.com.br Nº
N 606102
Horário:08:00/12:0
00 e 14:00/18
8:00 h

5-8610
Tel.:(77) 3425

Faxx: (77) 3424-8
8610

Vitória da Conquista
C
– BA,
B 20 de ou
utubro de 2015.
Júlio Cézar Oliveira Gomes
Pregoeiro
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SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
TERMO DE REFERÊNCIA
DA LICITAÇÃO

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.

OBJE
ETO DA LICIT
TAÇÃO
ESPE
ECIFICAÇÕES PARA ELABOR
RAÇÃO DA PR
ROPOSTA DE PREÇOS
P
DETERMINAÇÕES ADICIONAIS
OBR
RIGAÇÕES CON
NTRATUAIS ES
SPECÍFICAS
ORÇ
ÇAMENTO ESTIMADO EM PLLANILHAS

1. OB
BJETO DA LIC
CITAÇÃO:
D
A presente licita
ação tem por objeto a Aquisição de Mate
erial Permane
ente e de Consumo (Equipa
amentos
1.1 Descritivo:
de Áudio, Vídeo e Informática).
1.2Esspecificações para
p
elaboraçã
ão da proposta
a de preços:
1.2.1A marca, o modelo,
m
a refferência e dem
mais caracteríísticas, bem como
c
o prazo
o de garantia dos bens ofe
ertados,
deverão, obrigatoria
amente, ser in
nformados na proposta.
1.2.2
2A marca indiccada será uma
a só para cada item, sem po
ossibilidade de
e substituição por qualquer outra.
o
1.3 Lo
ocal de entre
ega:
A entrrega do objeto
o licitado será
á no Município
o de Vitória da
a Conquista, Estado
E
da Bah
hia, no seguinte endereço: Estrada
do Be
em Querer, Km
m 04. Bairro Un
niversitário - Prédio
P
do Almo
oxarifado Central - CEP: 45.031-900.
1.4 Garantia
G
técn
nica: O prazo
o de garantia técnica do pro
oduto será de
e 90 dias. (Ga
arantia legal mínima
m
para produtos
p
durávveis - Art. 26, II
I do CDC).
1.4.1 A garan
ntia técnica de
everá ser com
mprovada por ocasião da en
ntrega do bem
m, mediante ce
ertificado que
e deverá
contemplar o período mínim
mo solicitado.
do o licitante por ampliar o prazo de garantia técnica ofertado no certificado, deverá apresen
ntar em
1.4.2 Optand
conjunto a au
utorização expressa do fabricante permitin
ndo esta amplliação.
1.4.3 A garan
ntia contratuall é complemen
ntar à legal e será conferida
a mediante terrmo escrito. [a
art. 50 do CD
DC].
1.4.4 O term
mo de garantiia ou equivalente deve se
er padronizado
o e esclarece
er, de maneira
a adequada em
e que
consiste a me
esma garantia,, bem como a forma, o prazzo e o lugar em
m que pode ser exercitada e os ônus a cargo do
contratante, devendo ser entregue, devidamente
d
preenchido pela
p
CONTRAT
ATADA, no atto do forneccimento,
o de manual de
d instrução, de instalação
o e uso do prroduto em ling
guagem didáttica, com ilusttrações.
acompanhado
[art. 50 do CDC].
C
2. ESPECIFICAÇÕ
ÕES PARA EL
LABORAÇÃO DA PROPOS
STA DE PREÇOS
D
a
aplicáveis
a todos
t
os iten
ns, sob pena de desclassiificação:
2.1 Disposições
m
2.1.1Quanto ao modelo:
c
de
esta
2.1.1.1 O proponente deverá ellaborar a sua proposta de preços de accordo com ass exigências constantes
O B – DISPOS
SIÇOES ESPEC
CÍFICAS, em consonância
c
com
c
o modelo da SEÇÃO C--1 – MODELO
O DE DESCRIÇ
ÇÃO
SEÇÃO
DA PR
ROPOSTA DE PREÇO
P
E DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO
O INDEPENDEN
NTE DE PROPOSTA, expressando os valo
ores
em moeda
m
naciona
al – reais e ce
entavos, em duastrês
d
casass decimais, ficcando esclarecido que não serão admitid
das
propo
ostas alternativvas.
2.1.1.2 A propostta de preçoss deverá ser apresentada
a juntamente com a DEC
CLARAÇÃO DE ELABORAÇ
ÇÃO
PENDENTE DE
E PROPOSTA, conforme mod
delo constante
e da SEÇÃO C–1,
C
sob pena de desclassificcação.
INDEP
2.1.1.3 No caso de
d microemprresas e emprresas de pequeno porte interessadas na concessão
o de tratamento
urado pela Lei Complementtar nº 123/2006, também deverá
d
constar do envelope
e de proposta de
diferenciado assegu
ÇÃO DE ENQU
UADRAMENTO
O (LEI COMPLE
EMENTAR nº 123/06) em cconsonância com
c
o modelo da
preçoss a DECLARAÇ
SEÇÃO
O C-2.
2.1.1.4 Também de
everá constarr do envelope de proposta de preços a DECLARAÇÃO
O DE PLENO CONHECIMENT
C
TO,
o constante do
o Anexo V.
conforrme o modelo
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2.1.2
2 Quanto ao conteúdo:
c

2.1.2.1 No valor da proposta deverão esttar contempla
adas todas e quaisquer d
despesas neccessárias ao fiel
o
desta licitação, inclu
usive todos os custos com
m material de consumo, sa
alários, encarg
gos
cumprrimento do objeto
sociaiss, previdenciá
ários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA
A, como també
ém fardamentto, transporte de
qualqu
uer natureza, materiais em
mpregados, incclusive ferrame
entas, utensíliios e equipam
mentos utilizad
dos, depreciaçção,
alugué
éis, administra
ação, imposto
os, taxas, emo
olumentos e quaisquer
q
outrros custos que
e, direta ou in
ndiretamente, se
relacio
onem com o fiel
f cumprime
ento pela CON
NTRATADA das obrigações. [Excepcionarr esta cláusula
a, quando algum
tipo de fornecimentto for de respo
onsabilidade do
d CONTRATA
ANTE]
antia, as caraccterísitcas e, quando
q
exigíve
el, o modelo e a referência de cada um dos
d
2.1.2.2 A marca, o prazo de gara
o
deverão ser inform
mados na proposta.
bens ofertados
2.1.2.3 A marca ind
dicada será um
ma só para cad
da item, sem possibilidade
p
d substituição por qualque
de
er outra.
as declaradass devem ser descritas pe
elos licitantes e comprova
adas através de
2.1.2.4 Todas as característica
mentos de do
omínio público
o emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, man
nuais, fichas de especificaçção
docum
técnicca ou páginass da internet impressas, on
nde o produto
o ou compone
ente ofertado seja clarame
ente descrito em
forma
a visual e/ou escrita.
e
2.1.2.5 Os materiais informativo
os utilizados para
p
comprova
ar as especificcações dos prrodutos cotad
dos, que estejam
ma diverso do nacional, deve
erão ser apressentados com tradução para
a o português.
impressos em idiom
do
ados em origin
nal, cópia aute
enticada ou có
ópia simples acompanhada
a
2.1.2.6 Os documentos poderão ser apresenta
p
ser aute
enticada.
original, para que possa
ertificado de registro
r
de ca
ada produto no
n Ministério da
d Saúde, forrnecido atravé
és do seu órg
gão
2.1.2.7É exigido ce
etente, conforrme o §4º do
o art. 14 do Decreto
D
Federral nº 79.094
4/77, ou publicação no D.O
O.U. Em caso de
compe
registro vencido, o fornecedor deverá apre
esentar as Ce
ertidões de Registro
R
vencidas e todos os pedidos de
dações (Petiçção 1 e 2) co
om o carimbo do Protoco
olo do Ministé
ério da Saúde
e perfeitamen
nte legível, para
revalid
averig
guação do prazo previsto no
o § 6º do art. 14 do Decreto
o Federal nº 79.094/77.
7
2.1.2.8 Tratando-sse de produto
os dispensado
os de registro
o, que figure
em em relaçõ
ões elaborada
as pela ANVIS
SA,
094/77, deverrá ser aprese
entado o cada
astramento ou
u a
conforrme previsto na Lei nº 6.360/76 e Decreto nº 79.0
comprrovação de disspensa.
2.1.2.9 Quando se fizer necessá
ário, nos termos da Portaria
a nº 1818/97 do Ministério
o da Saúde, serão
s
exigidos os
as autenticada
as dos proto
ocolos dos métodos
m
de controle
c
de qualidade e Certificados de
originais ou cópia
odutos exped
didos pelo Laboratório da Rede Brasileiira de Labora
atórios Analíticoconforrmidade dos lotes dos pro
Certifiicadores (REBLAS).
3. DE
ETERMINAÇÕ
ÕES ADICION
NAIS:
Além das previsõess contidas no ANEXO
A
I – DISPOSIÇÕE
D
ES GERAIS, bem
b
como daq
quelas decorre
entes de lei, deverão
d
bservadas, nass contrataçõess decorrentes desta licitação
o, as seguintes determinaçõ
ões:
ser ob
3.1 Da
D subcontra
atação
É veda
ada a subcontratação parccial do objeto, a associação da CONTRA
ATADA com outrem,
o
a cesssão ou
transfe
erência, total ou
o parcial do contrato, bem
m como a fusã
ão, cisão ou in
ncorporação da
a CONTRATAD
DA, não
se resp
ponsabilizando
o o CONTRATA
ANTE por nenhum comprom
misso assumido por aquela com
c
terceiros..
3.2 Da
D garantia do
d contrato:
3.2.1 A presttação de garantia, quando exigida, recairá sobre uma das modalida
ades previstass no § 1° do art.
a 136
da Lei Estadua
al n° 9.433/05
5.
3.2.2 Não será admitida a existência de
e cláusulas que
e restrinjam ou
o atenuem a responsabilidade do segura
ador ou
f
fiador,
no caso de seguro-g
garantia ou fiança bancária (art. 136, §1ºº, II e III da Le
ei estadual nºº 9.433/05).
ntia deverá se
er apresentada
a no prazo má
áximo de 05 (ccinco) dias, co
ontados da asssinatura do co
ontrato,
3.2.3 A garan
devendo ser atualizada
a
periodicamente.
3.2.4 A garantia, em quallquer das modalidades, ressponderá pelo
o inadimpleme
ento das obrig
gações contra
atuais e
i
inde
ependentemen
nte de outras cominações le
egais.
pelas multas impostas,
3.2.5A CONT
TRATADA fica obrigada a re
epor o valor da
d garantia qu
uando esta for utilizada e a atualizá-la to
odas as
v
vezes
em que
e houver altera
ação do contra
ato.
4. OBRIG
GAÇÕES CON
NTRATUAIS ESPECÍFICAS
E
S:
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4.1 A conttratação com o licitante ven
ncedor obedeccerá as condições do instrum
mento de conttrato.
5. VALOR
R REFERENCIIAL
Para efeito
o do art. 81, III, da Lei Estad
dual nº 9.433//05, o valor re
eferencial por lote é de:
LOTE _01

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 374,06

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 828,00

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 7.329,00

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 775,40

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 2.984,00

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 2.587,60

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 5.800,00

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 3.180,00

VALOR REFE
ERENCIAL

R$
R 28.783,26

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 2.980,00

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 2.800,00

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 3.600,00

VALOR REFE
ERENCIAL

R$ 350,00

LOTE _02

LOTE _03
3

LOTE _04
4

LOTE _05

LOTE _06
6

LOTE _07

LOTE _08
8

LOTE _09
9

LOTE _10
0

LOTE _11

LOTE _12

LOTE _13
3
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LOTE
E _14
VALOR R
REFERENCIAL

R$ 676,0
00

VALOR R
REFERENCIAL

R$ 4.614,,00

VALOR R
REFERENCIAL

R$ 1.221,,33

LOTE
E _15

LOTE
E _16

VALOR TOTAL
T
PREVIS
STO PARA O CE
ERTAME
VALOR R
REFERENCIAL
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SEÇÃO C – MODELOS PARA ELABORAÇÃO
DA PROPOSTA DE PREÇOS
SEÇÃO
O C-1
MODEL
LO DE DES
SCRIÇÃO
O DA PROP
POSTA DE
E PREÇOS
S E DECLA
ARAÇÃO DE
D
ELA
ABORAÇÃ
ÃO INDEP
PENDENTE
E DE PRO
OPOSTA
L
LOTE
IITEM
Lote
001
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

CAIXA, de som, subwo
oofer 2.1, 20 RM
MS de potencia, conexao de enttrada 1 x rca estereo, impedancia
de entra
ada: 47k ohms potencia maxim
ma: 20 RMS resp
posta de frequencia do satelite: 150hz 20khz
resposta
a de frequencia
a do subwoofer: 20hz 150hz altto-falante satelittes: 3" em 4 ohms alto-falante
subwoo
ofer: 4" em 4 oh
hms voltagem de entrada: 110vv ac dimensoes do satelites: 14
4,5 x 9,6 x 8,8 ccm
dimenso
oes do subwooffer: 23,5 x 22,9 x 14,5 cm compativel pc / notebook / eletronicos / portateis..
>> Reff. SAEB => 58.3
30.00.00112373
3-4
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

1

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

R$ 374,06

R$ 374,06

R$ 374,06

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
002
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

FILMAD
DORA, digital Ha
andyCam, comp
pativel com alta resolucao HD ou
o Full HD; Visorr LCD colorido d
de no
minimo 2,4 polegadas; - Sistema NTSC
C; - Zoom opticco minimo de 20
0x; Microfone in
nterno; Conectivvidade minima USB 2.0; - Entra
ada para no min
nimo memorias SD/SDHC; - Fu
uncao fotografia; Possuir funcao de estabilizacao de ima
agem; - Bateria recarregavel ; - Voltagem: bivo
olt automatico; Acompa
anhar bateria, Cabo
C
USB, Cabo AV, Manual, Ad
daptador AC (ca
aso necessario) e demais acesssorios
que aco
ompanhem o produto; - Garanttia minima do fa
abricante de (um
m) 01 ano presttado no Estado da
Bahia; - Embalagem co
om dados de ide
entificacao do produto
p
e marca
a do fabricante.
>> Reff. SAEB => 58.3
35.11.00031634
4-2
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

1

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

R$ 828,00

R$ 828,00

R$ 828,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
003
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

FILMAD
DORA, digital, Fu
ull HD 1080p, co
om capacidade de armazename
ento interno de no minimo 32G
GB,
Resoluçção de imagem de no minimo 20.4
2
Mp, Zoom optical
o
de no minimo de 10x e digital de no minimo
de 40x, Sensor de imag
gem de no miniimo 1 x 1/2,3 CMOS, Distancia focal de no min
nimo 2,84 - 29,0
0,
Focal eq
quivalente de no
o minimo 30,4 - 304, Abertura maxima de no minimo 1,5 - 2,,8, Tamanho de
e filtro
de no minimo
m
de 30 milimetros, Sistem
ma NTSC, Forma de video em Alta
A definicao Fu
ull HD, Tipo de
display Visor / LCD, To
ouchscreen, Tam
manho de tela no minimo de 3,0
0, Estabilizacao da imagem Op
ptica e
Digital, Microfone embutido, Alto - fala
ante Embutido, Entrada para microfone,
m
Entrada para cartao de
memoriia SD/SDHC/SDX
XC, Headphone
e jack, 1 saida HDMI
H
C (Mini), 1 saida USB 2.0 Mini, 1 saida video
compossto, 1 saida vide
eo componente, 1 saida A / V Mini,
M
Pack de ba
ateria recarregavvel, Adaptador A
AC,
Cabo AC
C, Para - sol de lente, Cabo de alimentacao, Cabo
C
de conexao
o AV, Cabo HDM
MI ( cabo mini tiipo
C), Cabo USB, Manual, e demais acesssorios que acom
mpanha o produto, Garantia min
nima do fabricante
de (um)) 1 ano prestado no Estado da Bahia, Embalag
gem com identifficacao do produ
uto e marca do
fabrican
nte.
>> Reff. SAEB => 58.3
35.11.00061326
6-6
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
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L
LOTE
IITEM
Lote
004
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

CAMERA
A, fotografica digital, resolucao
o minima de 16 mega pixels, te
ela minima de 2,,7 polegadas, zo
oo
optico minimo
m
de 12x, escala iso minim
ma 100-3200 modo
m
continuominimo de 5fts, videos
v
hd full, gp
ps,
face dettectador panora
amica.
>> Reff. SAEB => 67.2
20.00.00144826
6-9
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

1

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)
R$ 775,40

R$ 775,40
R$ 775,40

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
005
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

PROJET
TOR, multimidia, 2500 ANSI lum
mens, 1024x768
8 (XGA) com as seguintes caraccteristicas:
- Duracao aproximada da lampada em
m modo econom
mico: Minima de 5.000 horas
- Duracao aproximada da lampada em
m alto brilho: minima de 3.000 horas
h
- Taman
nho da imagem: de 30 a 400 polegadas
p
- Sistem
ma de som embu
utido
- Idioma
a: Portugues Brrasil
- Alimen
ntação: bivolt
- Conexxoes: Video com
mposto, S-video,, Entrada de áud
dio, Video comp
ponente, RGB, DVD,
D
PC e HDMI.
- Garantia: minima de 1 ano prestado no estado da bahia
b
- Correccao trapezio verrtical: minima de
e -15 a + 15 Grraus
- Itens inclusos: 01 pro
ojetor, 01 contro
ole remoto, bate
eria compativel com o controle
e remoto, 01 cab
bo de
alimentação, Cabo de computador,
c
Ma
anual do usuario
o CD-Rom, tampa de lente.
>> Reff. SAEB => 67.3
30.00.00137869
9-4
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

2

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

R$
1.492,00

R$
2.984,00

R$
2.984,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
006
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

PROJET
TOR, portatil com
m capacidade lu
uminosa minima
a de luminosidad
de 2500 lumenss. Com as seguintes
caracterristicas:
- Area de
d exposicao miinima de 270 x 270mm
- Haste de projecao artticulada
- Termo
ostato e fusivel de seguranca
- Interru
uptor liga/deslig
ga
-Lente de
d projecao de no minimo 300m
mm
- Lampa
ada de projecao
o de 50 watts
- Bivolt (127 e 220 voltts)
- Garantia do fabricantte minima: 01 (u
um) ano
>> Reff. SAEB => 67.3
30.10.00004172
2-6
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

1

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

R$
2.587,60

R$
2.587,60

R$
2.587,60

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)
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Lote
007
Item
01

MICROC
COMPUTADOR, notebook, tela 14 pol max, pro
ocessador Intel Core i5 2540M ou AMD Turion Ultra
Dual M6
640, 4GB DDR3, HD 500GB 720
00rpm, DVD-RW
W, rede Ethernet 1000Base-T e 802.11g/n,
Bluetoo
oth, biometria, TPM
T
1.2, Window
ws 7 Pro Port., maleta, garantia 3 anos.
1) Proce
essador Intel Co
ore i5-2540M (3
3M Cache, 2.60 GHz) ou AMD Turion
T
Ultra Dua
al M640 ( 3M ca
ache,
2.60 Gh
hz )
2) 4 gig
gabytes de mem
moria DDR3 insta
alados e expanssiveis a 8 GB.;
3) Disco
o rígido padrao SATA, 500 giga
abytes e 7200RP
PM.;
4) Unidade interna de leitura/gravacao
o CD-RW e DVD
D+RW/-RW.;
5) 3 portas USB 2.0.;
6) 1 porta VGA (15 pinos) para monito
or externo.;
7) Entra
ada para microffone, saída para
a fone de ouvido
o.;
8) 1 porta Ethernet 10//100/1000Base--T integrada.;
9) Interrface wireless co
ompatível com o padrao 802.11
1g/n ou superio
or.;
10 Interface Bluetooth 2.1.;
11) Tela
a com tamanho maximo de 14 polegadas e resolucao de 1280
0 x 800 ou 1366
6 x 768 iluminad
da
por LED
D.;
12) Tecclado padrao AB
BNT Portugues Brasil.;
B
13) Bateria de Íon de Lítio
L
de 6 celulas com autonom
mia minima de 3 horas.;
14) Leittor Biometrico (Fingerprint) inte
egrado ao gabin
nete.;
15) Sisttema de proteca
ao do disco conttra queda (acele
erometro) .;
16) Oriffício para cabo de
d seguranca.;
17) Chip
p TPM (Trusted Platform Module) 1.2 integrad
do.
18) Sisttema operaciona
al Microsoft Win
ndows 7 Professsional em portug
gues.;
19) O equipamento
e
(m
marca e modelo), deve estar listtado no Window
ws Catalog ou Ha
ardware
Compattibility List (HCLL) da Microsoft, comprovando que
q e compatíve
el com o Window
ws 7 ou superior,
conform
me sitio winqual.microsoft.com//hcl..;
20) Pesso Máximo 2,15 kg.;
21) Fornecer cabo de força,
f
eliminado
or / carregador de
d bateria com voltagem de en
ntrada universal e
automatica de 100 a 24
40 V.;
22) Posssuir recurso de restauracao do
o software noteb
book ao estado de fabricacao ( discos geradoss na
primeira
a incializacao).
23) Maleta ou mochila do próprio fabrricante ou homo
ologada por este
e.;
24) Garrantia pelo perío
odo de 3 (três) anos,
a
contada a partir da data da assinatura do
d Termo de
Recebim
mento Provisorio
o dos equipame
entos.
>> Reff. SAEB => 70.1
10.00.00128389
9-8
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

2

R$
2.900,00

R$
5.800,00

R$
5.800,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)
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Lote
008
Item
01

MICROCO
OMPUTADOR, com mo
onitor, processador de
d nucleo duplo, Core
e i7-2600 ou AMD Ph
henom II X4 980 BE, clock minimo de 3,4
4 GHz,
minimo de
e 6 MB de memoria cache
c
L3. 1. Possuir modulo
m
de plataform
ma segura (TPM) verssao 1.2 ou superior, integrada a placa ma
ae.
2. Permitirr ligar e desligar o micro
m
remotamente, utilizando
u
protocolo TCP/IP
T
, com controle
e de acesso, em hora
arios programados,
independe
ente do estado do sisstema operacional;
3. Permitirr inicializacao remota
a a partir de imagem (iso ou img), CD-RO
OM ou disquete installado na console de gerencia;
g
4. Permitirr acesso remoto , atrraves de conexao TC
CP/IP, a interface graffica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de
teclado e mouse, independentte do estado, tipo e versao
v
do sistema op
peracional instalado no
n microcomputador ofertado, com contro
ole
remoto total da BIOs e visualizzacao das telas de PO
OST e telas graficas do
d sistema operacion
nal;
5. Permitirr instalacao de sistem
mas operacionais rem
motamente, com acessso remoto ao teclad
do e mouse alem da visualizacao
v
remota g
grafica
das telas de
d instalacao.
6. Minimo de 8 GB de memoria
a RAM, instalados em
m dois modulos de 4 GB cada, tipo DDR-3
3 de no minimo 1066
6MHz, expansivel, no
o
ossuir suporte a conffiguracoes de memorria de canal duplo (Dual channel memoryy) para um melhor
minimo, ate 16 GB de RAM. Po
desempen
nho. A funcionalidade
e Dual Channel deverra estar implementad
da.
7. Controladora de disco, SMA
ART, SATA/300 ou superior.
8. Disco riigido interno, padrao
o SERIAL ATA, com ca
apacidade minima de
e armazenamento de
e 320 GB, com 7.200
0 RPM, no minimo.
9. Controladora de video onbo
oard com no minimo 128 MB de memoria de video com compa
artilhamento dinamicco ou pre-definido ou
u ainda
Express com no minimo 128MB de memo
oria.
adicao de placa de video PCI-E
or de video, colorido,, LED, 1600x900 pixe
els, tela de, no minim
mo, 20", conectores VGA
V
e DVI-D, Pixel Pitch nao superior a 0
0,297
10. Monito
mm, contrraste nao inferior a 500:1,
5
brilho nao infe
erior a 250 cd/m2, su
uportar 16,2 milhoes de cores, tempo de resposta nao superio
or a 5
ms, compa
ativel com Energy Sttar e ser do mesmo fabricante
f
do microco
omputador ou em contrato de OEM. Os cabos necessarios parra o
funcionam
mento devem estar in
nclusos.
11. Uma placa
p
de rede Etherne
et PCI, 10/100/1000 Base TX, com conecctor RJ-45, full-duplex ou parallel task, SN
NMP, DMI, TCP/IP, drivers
para Wind
dows XP, Windows Viista, Windows 7 Proffessional ou superior,, acompanhada dos drivers
d
e dos manuais da placa; ou interfa
ace
"onboard"" com as mesmas carracteristicas da placa
a de rede;
12. Minimo de:
o-falantes estereo;
a) Interfacce de audio com auto
b) Interfacces para mouse e tecclado ou duas USB para
p
essa finalidade;
minimo de
e quatro interfaces USB
U livres depois de conectados
c
o teclado
o e o mouse). Todas interfaces de I/O onb
board.
13. Sistem
ma com BIOS "plug and play", tipo flash atualizavel
a
por softwa
are, setup em Portug
gues, suporte para sa
alvar e restaurar
configuraccao CMOS em midia removivel, controle de
d habilitar/desabilita
ar portas paralela, se
erial e USB, controle de
d gravacao/boot em
m midia
removivel.
14. Placa mae e Chassis com pelo
p
menos dois slotss PCI ou PCI-Expresss livres, apos configurar o equipamento co
onforme esta especifficacao.
15. Teclad
do padrao ABNT2 com
m, no minimo, interfa
ace USB, 104 teclas do
d mesmo fabricante
e ou em contrato de O&M.
16. Mouse
e otico com sensibilid
dade igual ou superio
or a 400 dpi, com scroll, compativel com padrao
p
Microsoft ou Logitech, interface U
USB, do
mesmo fabricante ou em contrrato de O&M, e mousse pad.
17. Sistem
ma Operacional "Wind
dows 7 Professional 64bits",
6
ou mais rece
ente, em Portugues Brasil,
B
acompanhado dos arquivos de insttalacao
em CD e a correspondente lice
enca de uso. A licencca OEM devera estar fixada no gabinete do
d equipamento assim
m como um documen
nto
contendo a relacao da licenca devera ser entregue
e.
p
facilitar a identifficacao do componen
nte (memoria, processsador,
18. O equipamento devera posssuir indicadores (LED, display ou Bips) para
video, etc)) que esteja com pro
oblema, para agilizar o reparo.
19. Incluirr no preco garantia in
ntegral de hardware incluindo o monitor de
d video, do fabrican
nte, "on site", de no minimo
m
3 anos; caso
oo
licitante se
eja revenda autorizad
da, apresentar em su
ua proposta o "partnumber" do servico prroposto ou a declaracao do fabricante
autorizand
do a oferta de servico
o.
20. Garantir atendimento tecnico "on site" e reparo
o no caso de falha do
o equipamento ou su
ubstituicao definitiva por outro com estas
especificaccoes, produto novo, em ate 48 horas ute
eis.
21. Atendimento tecnico por equipe de profissionais certificada pelo pro
oprio fabricante, dev
vidamente comprovad
do atraves de certificcado de
treinamen
nto emitido pelo prop
prio fabricante.
22. Forneccer os cabos e acesso
orios para colocar oss computadores com seus perifericos em funcionamento;
23. Dispon
nibilizar meio de resttaurar as configuraco
oes de Software originais do equipamento
o.
24. Compa
atibilidade com Wind
dows 7 Professional ou
o superior, comprovvada atraves da impre
essao das paginas pe
ertinentes do Window
ws HCL
(Hardware
e Compatibility List) atraves
a
do site https://winqual.microsoft..com/HCL.
25. Todoss os softwares requerridos devem ser totallmente compativeis e funcionar nos equip
pamentos propostos, objeto desta especifficacao.
26. Fonte de alimentacao a red
de eletrica 110/220 V,
V 60 Hz. A fonte devve possuir tecnologia
a PFC (Power Factor Correction)
C
ativo parra
evitar a pe
erda de energia, em conformidade com o Energy Star.
27. Forneccer uma unidade oticca interna DVDRW+C
CDRW SATA/150 e pllaca de som integrad
da, onboard.
28. Possuiir gabinete desktop padrao
p
ATX ou BTX, com sensor de intrussao (detector de viola
acao do chassi), nao podendo ser gabine
ete tipo
torre.
ete de mesa, padrao
o SFF (Small Form Factor), com as seguintes caracteristicas:
29. Gabine
a. Ter perrfeito funcionamento tanto na posicao verrtical quanto na posiccao horizontal;
b. Possuir sistema de ventilaca
ao compativel com a tecnologia dos proce
essadores, seguindo as recomendacoes do
d fabricante do
processad
dor;
c. Possuir conexoes frontais ou
u laterais frontais parra pelo menos 2 (dua
as)
portas USB 2.0 ou superior, au
udio e microfone;
d. Ser con
nstruido de forma a nao
n possuir nenhuma
a borda interna ou exxterna cortante, utilizzando chapa dobrada
a nas bordas ou corta
ada
com tecno
ologia laser;
e. Ser con
nstruido em chapa me
etalica com rigidez e sistema de fechame
ento, suficientes para
a impedir o acesso indevido a parte intern
na do
equipamento;
er baia com acesso externo,
e
nao utilizada
a, devera possuir siste
ema de seguranca in
nterno que impeca o acesso ao interior do
o
f. Qualque
gabinete;
g. Possuir indicativos frontais de
d forca ligada e ace
esso ao disco rigido.
h. Possuir dispositivo sensor de deteccao de intrusao;
i. Devera ser
s fornecido cabo de
e energia de no miniimo 3 (tres) metros. Sera permitida a utilizacao de extensoes desde que possuam
m as
mesmas caracteristicas
c
dos cabos originalmente fo
ornecidos quanto a qu
ualidade e blindagem
m;
j. Possuir sistema integrado no
o gabinete para abertura e fechamento se
em a utilizacao de qu
ualquer tipo de ferram
menta. Nao serao acceitos
grampos ou
o pecas estranhas ao
a conjunto original do
d gabinete.
k. Os itenss que nao puderem ser
s comprovados atra
aves da analise da am
mostra, da documentacao do fabricante, ou sites da Internet,, serao
motivo de diligencia, ou enviad
dos para laboratorio especializado.
l. Possuir dispositivo
d
integrado
o ao gabinete que permita o fechamento da
d tampa de acesso aos componentes intternos, atraves da
utilizacao de cadeado, chave in
ntegrada ou sistema de trancamento elettrônico.
m. O dispo
ositivo devera possuiir chave mestra para
a utilizacao durante os
o procedimentos de manutencao. Nao se
erao aceitos, sob hipo
otese
alguma, sistemas de trancame
ento com chaves do tipo
t
circular ou triang
gular com ranhuras, ou semelhantes.
S
=> 70.10.00.00
0128483-5
>> Ref. SAEB

VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)
V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):

Pregão Eletrônico nº 050/2015 fls
s. 11/30

2

R$
1.590,00

R$
3.180,00

R$
3.180,00

GOV
OVERNO DO
D ESTAD
DO DA BAH
HIA
SECRE
ETARIA DE EDUCAÇ
AÇÃO
UNIIVERSIDA
ADE ESTAD
ADUAL DO
O SUDOEST
STE DA BA
AHIA - UES
ESB
PREGÃO
ÃO ELETRÔ
RÔNICO 0550/2015
L
LOTE
IITEM
Lote
009
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

MICROCO
OMPUTADOR, com mo
onitor, processador de
d nucleo duplo ou su
uperior, que apresen
nte índice Sysmark 20
007 Preview Rating ig
gual ou
superior a 200 (duzentos) pontos;2. A configuração
o proposta deve com
mprovar desempenho
o através do índice medido
m
pelo software BAPCO
SYSMark 2007
2
Preview - índice
e sysmark rating, con
nforme procedimento
o descrito em "Proced
dimentos de Mensura
ação de Desempenho
oMicrocomp
putadores", obtendo a seguinte pontuaçã
ão: Sysmark 2007 Pre
eview Rating igual ou
u superior a 200 (duzzentos) pontos. O relatório
de desempenho deve ser anexxado à proposta técnica;3. Possuir modulo de plataforma segu
ura (TPM) versao 1.2
2 ou superior, integra
ada a
e.4. Garantir ligar e desligar
d
o micro remo
otamente, utilizando protocolo TCP/IP, co
om controle de acesso, em horários
placa mae
programad
dos, independente do estado do sistema operacional;5. Garan
ntir a inicialização rem
mota a partir de imagem (iso ou img), CD
D-ROM
ou disquette instalado na conso
ole de gerência;6. Ga
arantir o acesso remo
oto, através de conex
xão TCP/IP, à interfa
ace gráfica do
microcomp
putador (KVM over IP), com controle tota
al de teclado e mouse, independente do estado,
e
tipo e versão
o do sistema operacio
onal
instalado no
n microcomputadorr ofertado, com contrrole remoto total da BIOs
B
e visualização das
d telas de POST e telas
t
gráficas do siste
ema
operaciona
al;7. Garantir a instalação de sistemas op
peracionais remotamente, com acesso rem
moto ao teclado e mouse além da visualização
remota gráfica das telas de insstalação.8. Mínimo de
e 4 GB de memória RAM,
R
instalados em dois
d
módulos de 2 GB
B cada, tipo DDR-3 d
de no
mínimo 13
333 MHz, expansível,, no mínimo, até 8 GB de RAM. Possuir su
uporte a configurações de memória de ca
anal duplo (Dual chan
nnel
memory) para um melhor dese
empenho. A funciona
alidade Dual Channell deverá estar implem
mentada;9. Disco rígiido interno, com
enamento de 500 GB,, com 7.200 RPM, no
o mínimo. Interface tipo Serial ATA 2 de 3 Gb/s, cache de 16M
MB. 10.
capacidade mínima de armaze
Suporte ass tecnologias S.M.A.R
R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reportting Technology) e NCQ (Native Comman
nd Queuing);11.
Controlado
ora de vídeo onboard
d com no mínimo 128
8 MB de memória de
e vídeo com compartiilhamento dinâmico ou
o pré-definido ou aiinda
adição de placa de vídeo PCI-E
Express com no mínimo 128MB de memó
ória.12. Monitor de víídeo, colorido, LED, 1600x900
1
pixels, tela
a de, no
mínimo, 20",
2
conectores VGA e DVI-D, ou superiorr, compatível com a interface de vídeo do
o desktop sem o uso de adaptadores,Pixe
el Pitch
não superrior a 0,297 mm, contraste não inferior a 500:1, brilho não infferior a 200 cd/m2, suportar
s
16,2 milhõess de cores, tempo de
e
resposta não
n superior a 5 ms, compatível com Ene
ergy Star e ser do me
esmo fabricante do microcomputador
m
ou em
e contrato de OEM. Os
cabos neccessários para o funcionamento devem esstar inclusos.11. Uma
a placa de rede Etherrnet PCI, 10/100/100
00 Base TX, com conector
RJ-45, fulll-duplex ou parallel ta
ask, SNMP, DMI, TCP
P/IP, drivers para Wiindows XP, Windows Vista, Windows 7 Prrofessional ou superio
or,
acompanh
hada dos drivers e do
os manuais da placa; ou interface "onboa
ard" com as mesmas características da pla
aca de rede; 13. Mínimo
de:a. Interface de áudio com auto-falantes
a
estéreo
o;b. interfaces para mouse
m
e teclado ou duas
d
USB para essa finalidade;mínimo
f
de quatro
interfaces USB livres depois de
e conectados o teclad
do e o mouse). c. To
odas interfaces de I/O
O onboard. d. Sistem
ma com BIOS "plug an
nd
play", tipo
o flash atualizável porr software, suporte para
p
salvar e restaura
ar configuração CMO
OS em mídia removíve
el, controle de
habilitar/d
desabilitar portas para
alela, serial e USB, controle de gravação//boot em mídia remo
ovível.e. No mínimo 6 (seis) interfaces US
SB 2.0
ou superio
or, sendo pelo menoss 2 (duas) instaladass na parte frontal do gabinete sem a utilizzação de hubs ou porrtas USB instaladas e
em
adaptadorres PCI, com possibilidade de desativação
o das portas através da BIOS do sistema;;f. Possuir no mínimo
o 2 (duas) saídas de vídeo.
Uma do tipo VGA e outra do tipo DVI ou superior, que permita o uso de
e dois monitores sim
multâneos, sem uso de adaptadores;14. Placa
mãe e Cha
assis com pelo meno
os dois slots PCI ou PCI-Express
P
livres, ap
pós configurar o equipamento conforme esta
e
especificação.15
5.
Teclado pa
adrão ABNT2 com, no
n mínimo, interface USB, 104 teclas do mesmo
m
fabricante ou em contrato de O&M
M. 16. Mouse ótico co
om
sensibilida
ade igual ou superiorr a 400 dpi, com scro
oll, compatível com pa
adrão Microsoft ou Logitech, interface US
SB, do mesmo fabrica
ante ou
em contra
ato de O&M, e mouse
e pad.17. Sistema Op
peracional "Windows 7 Professional 64bits", ou mais recente, em Português Brasil,
acompanh
hado dos arquivos de
e instalação em CD e a correspondente liccença de uso. A licen
nça OEM deverá estar fixada no gabinete do
equipamento assim como um documento
d
contendo
o a relação da licença
a deverá ser entregu
ue.18. O equipamento
o deverá possuir
indicadore
es (LED, display ou Bips)
B
para facilitar a id
dentificação do comp
ponente (memória, processador,
p
vídeo, etc) que esteja com
problema,, para agilizar o reparro.19. Incluir no preçço garantia integral de
d hardware incluindo o monitor de vídeo
o, do fabricante, "on site",
de no mín
nimo 3 anos; caso o licitante seja revenda
a autorizada, apresen
ntar em sua proposta
a o "partnumber" do serviço proposto ou a
declaração
o do fabricante autorrizando a oferta de se
erviço.20. Garantir atendimento técnico "on
" site" e reparo no caso de falha do
equipamento ou substituição definitiva
d
por outro co
om estas especificações, produto novo, em
e até 48 horas úteiss. 21. Atendimento té
écnico
por equipe
e de profissionais cerrtificada pelo próprio fabricante, devidam
mente comprovado através de certificado de
d treinamento emitiido
pelo próprrio fabricante.22. Forrnecer os cabos e ace
essórios para colocarr os computadores co
om seus periféricos em
e funcionamento;23
3.
Disponibiliizar meio de restaura
ar as configurações de
d Software originais do equipamento.24. Compatibilidade com
m Windows 7 Professional
ou superio
or, comprovada atravvés da impressão do documento Hardwarre Compatibility Test Report emitido espe
ecificamente para o m
modelo
no sistema
a operacional ofertad
do;25. Todos os softw
wares requeridos devvem ser totalmente compatíveis
c
e funcion
nar nos equipamento
os
propostos, objeto desta especificação.26. Fonte de
e alimentação a rede elétrica 110/220 V, 60 Hz. A fonte deve possuir tecnologia PF
FC
actor Correction) ativo
o aderente ao padrão 80 Plus, compatíve
el com a tecnologia do
d processador, da pllaca mãe e dispositivvos
(Power Fa
exigidos neste
n
edital e com qu
ualidade comprovada para operação na re
ede elétrica da Contratante. O modelo de
e fonte fornecido deve estar
cadastrado
o no site www.80plus.com na categoria Silver
S
ou superior;27. Fornecer uma unida
ade ótica interna DVDRW+CDRW SATA/1
150 e
placa de som
s
integrada, onboa
ard. 28. Possuir gabin
nete desktop padrão
o ATX ou BTX, com se
ensor de intrusão (de
etector de violação d
do
chassi), nã
ão podendo ser gabinete tipo torre.29. Gabinete de mesa, padrão SFF (Small Form
m Factor), com as se
eguintes característica
as:a.
Ter perfeitto funcionamento tan
nto na posição verticcal quanto na posição
o horizontal;b. Possuir sistema de ventilaçção compatível com a
tecnologia
a dos processadores, seguindo as recome
endações do fabricante do processador;c. Possuir conexões frontais ou laterais fro
ontais
para pelo menos 2 (duas)porta
as USB 2.0 ou superiior, áudio e microfone;d. Ser construído de
d forma a não possu
uir nenhuma borda in
nterna
a cortante, utilizando
o chapa dobrada nas bordas ou cortada com
c
tecnologia laser;e. Ser construído em
m chapa metálica com
m
ou externa
rigidez e sistema
s
de fechamen
nto, suficientes para impedir
i
o acesso inde
evido à parte interna
a do equipamento;f. Qualquer
Q
baia com a
acesso
externo, não
n utilizada, deverá possuir sistema de segurança
s
interno qu
ue impeça o acesso ao interior do gabinette;g. Possuir indicativvos
frontais de
e força ligada e acessso ao disco rígido.h. Possuir dispositivo sensor de detecção de intrusão;i. Deverá ser fornecido cabo d
de
energia de
e no mínimo 1,5m (u
um metro de cinquen
ntacentímetros). Cabo
os de conexão à rede
e elétrica deverão seg
guir o padrão NBR-14136;j.
Possuir sisstema integrado no gabinete
g
para abertura e fechamento sem
m a utilização de qualquer tipo de ferrame
enta. Não serão aceittos
grampos ou
o peças estranhas ao
a conjunto original do
d gabinete.k. Os itens que não puderem
m ser comprovados attravés da análise da
amostra, da
d documentação do
o fabricante, ou sites da Internet, serão motivo
m
de diligência, ou
o enviados para lab
boratório especializad
do.l.
Possuir disspositivo integrado ao
a gabinete que perm
mita o fechamento da
a tampa de acesso ao
os componentes internos, através da utilização
de cadead
do, chave integrada ou
o sistema de trancamento eletrônico.m. O dispositivo deverá
á possuir chave mesttra para utilização durante
os procedimentos de manuten
nção. Não serão aceittos, sob hipótese algu
uma, sistemas de tra
ancamento com chavves do tipo circular ou
u
triangular com ranhuras, ou se
emelhantesn. O gabin
nete deve possuir ba
ase antiderrapante.
>> Ref. SAEB
S
=> 70.10.00.00
0138856-8

11

VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

R$
2.616,66

R$
28.783,26

R$
28.783,26

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

Pregão Eletrônico nº 050/2015 fls
s. 12/30

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

GOV
OVERNO DO
D ESTAD
DO DA BAH
HIA
SECRE
ETARIA DE EDUCAÇ
AÇÃO
UNIIVERSIDA
ADE ESTAD
ADUAL DO
O SUDOEST
STE DA BA
AHIA - UES
ESB
PREGÃO
ÃO ELETRÔ
RÔNICO 0550/2015
Lote
010
Item
01

MICROC
COMPUTADOR, tipo notebook, tela 15,6 pol, processador
p
com
m 2 nucleos reais ou superior, ccache
de 6MB
B 2.2 GHz, 8 GB DDR3, HDD 1 Tb
T 5400 rpm, ou
u SATA 1000 GB
B, Blu Ray, CD, DVD, 4 USB, 1
Etherne
et 10/100/1000 integrada, Wind
dows 7 Profissio
onal Original (64
4 Bits), 12 mese
es de garantia.
- Precesssador compativvel com instruco
oes de 64 bits, 2 nucleos fisicoss e 4 nucleos log
gicos, cache de
6MB, 2..2 GHz, o modelo do processad
dor deve pertenccer a ultima gerracao lancada pelo
p
fabricante d
do
mesmo.
- Minimo de 8 (oito) gig
gabytes de mem
moria DDR3;
- Placa de video dedica
ada memoria miinima 2GB;
- Blueto
ooth - 3.0 alto desempenho;
d
- Voltag
gem - Bivolt;
- Mouse
e;
- Som Hd
H (Hign Definittion);
- Tela LED.
L
HD 16:9 Brrilhante com tam
manho 15,6" 13
366x768 (HD) Widescreen;
W
- Unidad
de de leitura de
e Blu Ray e gravvacao de CD e DVD;
D
- 2 (dois) portas USB sendo
s
pelo meno
os uma porta pa
adrao 3.0;
- 2 (dois) portas USB sendo
s
pelo meno
os uma no padrrao 2.0;
- Entrad
da para microfone, saida para fone
f
de ouvido;
- 1 portta Ethernet 1000
0 integrada;
- 1 VGA
A;
- 1 HDM
MI;
- 1 RJ45
5 (LAN);
- Interfa
ace wireless 300
0 Mbps em confformidade com o padrão IEEE 802.11b/g/n inttegrada;
- Teclad
do em portugue
es-BR Teclado Numerico
N
Integra
ado;
- Bateria com 6 cedulass;
- Camerra com no minim
mo 1.3 megapixxel integrada ao
o gabinete HD;
- Sistem
ma operacional Microsoft
M
Windo
ows 7 Profession
nal em portugue
es;
- O equ
uipamento (marcca e modelo), deve
d
estar listado no Windows Catalogo
C
ou Harrdware Compatibility
List (HC
CL) da Microsoftt;
- Peso Máximo
M
de 2,6 kg;
k
- Forneccer cabo de forçça, eliminador / carregador de bateria com voltagem de entra
ada universal e
automatica de 100 a 24
40 V;
- Possuir recurso de restauracao do so
oftware do notebook ao estado
o de original de fabrica,
f
fornecid
do
pelo fab
bricante do micrro;
- O conjjunto devera po
ossuir cor escura
a, prata ou mistto destas;
- Garantia integral, pelo
o período de 12
2 (doze) meses, valida no Brasil, dada pelo fab
bricante;
- Manuttencao e assitên
ncia tecnica sem
m custos adicion
nais, na modalidade balcao, dad
da por assistênccia
autoriza
ada pelo fabricante, valida denttro do periodo de
d garantia;
>> Reff. SAEB => 70.1
10.11.00021277
7-6
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

2

R$
1.490,00

R$
2.980,00

R$
2.980,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

Pregão Eletrônico nº 050/2015 fls
s. 13/30

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

GOV
OVERNO DO
D ESTAD
DO DA BAH
HIA
SECRE
ETARIA DE EDUCAÇ
AÇÃO
UNIIVERSIDA
ADE ESTAD
ADUAL DO
O SUDOEST
STE DA BA
AHIA - UES
ESB
PREGÃO
ÃO ELETRÔ
RÔNICO 0550/2015
Lote
011
Item
01

IMPRES
SSORA, a laser / led, colorida, A4,
A 20 ppm, dup
plex, 1200 dpi, toner e cilindro separados, 256
6 MB,
interfacce USB, interface
e Ethernet 10/1
100, 5.000 pagin
nas/mes, com 1 jogo de toner, 3 anos onsite.
- Tecno
ologia de impresssao por eletrofo
otografia a laserr ou LED colorid
da.;
- Resolu
ucao real minim
ma 600 dpi.;
- Velocidade minima em
m preto e coress de 20 ppm.;
- Impre
essao duplex auttomatica.;
- Deve permitir a substtituicao de toner e cilindro sepa
aradamente.
- 256 megabytes
m
de memoria instalados.;
- Volum
me mensal de im
mpressao recome
endado (indicad
do como adequa
ado ao uso norm
mal, sem consid
derar
o maxim
mo suportado pe
elo equipamentto) pelo fabrican
nte de ate 5.000
0 (cinco mil) pag
ginas / mes.;
- Lingua
agem PCL 6.;
- Suporttar papel oficio,, carta, legal, exxecutivo, A4, etiiquetas, envelop
pes e transparencias;
- Uma interface USB 2 (incluir cabo);
- Uma interface Ethern
net 10/100 embu
utida.;
- Incluirr software para gerenciamento remoto.;
- Entrad
da de papel para
a no minimo 25
50 folhas
- Deve ser
s compativel com
c
Microsoft Windows
W
2000 em
e diante, Linux
x nas distribuico
oes Debian, Ubu
untu
e Red Hat.;
H
- Tensao de entrada 11
10V +/- 10% ca
abo de forca inccluso.;
- Incluirr 1 jogo (4 cores) de toner orig
ginal e na capaccidde máxima co
omercializada.
- Garantia integral com
m manutenção onsite
o
pelo perío
odo de 3 (tres) anos,
a
com atend
dimento em dias
úteis da
ado por assisten
ncia tecnica auto
orizada em ate 4 horas a partirr do chamado e solucao do
problem
ma em 24 horas contados do ch
hamado, ou reposição do equip
pamento por outtro de porte igu
ual ou
superior.
>> Reff. SAEB => 70.2
25.00.00118617
7-5
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

2

R$
1.400,00

R$
2.800,00

R$
2.800,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
012
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

MULTIF
FUNCIONAL, A4,, laser ou LED, monocromatico
o, impressao 28 ppm, 1200x120
00 dpi, 28 cpm,
scannerr 24 bits 600 dp
pi, 10.000 paginas mes, FAX 33
3.6 Kbps, ADF, in
nterfaces USB e Ethernet 10/10
00, 3
toners full,
f
3 anos onsiite.
Caracte
eristicas da funcionalidade Imprressora:
- Impre
essao monocrom
matica, com tecn
nologia a laser ou
o LED.;
- Resolu
ucao minima de
e impressao de 1200x1200
1
dpi.;;
- Velocidade minima de
e impressao em
m preto de 28 pp
pm.;
- Ciclo de
d trabalho men
nsal recomendado pelo fabrican
nte de no minim
mo de 10.000 pa
aginas.;
- Capaccidade de folhass na bandeja de entrada minima
a de 200 folhas.;
- Aceita
ar papel de tama
anhos A4, Carta
a, A5, Oficio Carracteristicas da funcionalidade
f
c
copiadora:
- 28 cop
pias por minuto em preto.;
Caracte
eristicas da funcionalidade scanner:
- Tipo de
d mesa, plano.;
- Resolu
ucao minima de
e digitalizacao 60
00x600 dpi 24 bits
b cor.;
- Alimen
ntador automatico de documen
ntos.;
Caracte
eristicas da funcionalidade FAX:
- Velocidade do modem
m 33.6 Kbps;
- Capaccidade mínima de
d transmissão de
d no mínimo 50 folhas.;
Caracte
eristicas Diversass:
- Capaccidade minima do
d cartucho para
a 5.000 paginass.; :
- Interfa
aces USB 2.0 e Ethernet 10/100Base-TX.;
- Compa
atibilidade com Windows, 2000
0, XP e Vista.;
- Acomp
panhar tres carg
gas completas ("full")
(
de toner original e não recarregadas,
r
co
om capacidade de
impresssao de 5.000 pa
ag. , adicionais à fornecida origiinalmente com o equipamento..
- Se o modelo
m
ofertado
o possuir cilindro
o separado do toner,
t
acompanhar um cilindro original e não
remanu
ufaturado adicional ao fornecido
o no equipamen
nto;
- Voltag
gem 110V.;
- Incluirr cabo USB.;
- Incluirr software para implementar to
odas as funciona
alidades, em CD
D original.;
- Garantia integral de 3 (tres) anos com assistencia te
ecnica "on-site" e solucao do problema ou
reposica
ao do equipame
ento defeituoso em ate 24 hora
as
>> Reff. SAEB => 70.2
25.00.00119116
6-0

Pregão Eletrônico nº 050/2015 fls
s. 14/30

2

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

R$
1.800,00

R$
3.600,00

GOV
OVERNO DO
D ESTAD
DO DA BAH
HIA
SECRE
ETARIA DE EDUCAÇ
AÇÃO
UNIIVERSIDA
ADE ESTAD
ADUAL DO
O SUDOEST
STE DA BA
AHIA - UES
ESB
PREGÃO
ÃO ELETRÔ
RÔNICO 0550/2015
M (GLOBAL)
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM

R$
3.600,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
013
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

DISCO, rigido, HD exte
erno, portatil, interface interna SATA, 1 TB de capacidade de armazenamento
a
o,
interfacce externa USB 2.0,
2 compativel com USB 1.1, plug
p
and play, para
p
uso com Windows,
W
Linux e
MAC - Alimentacao
A
atra
aves de USB, se
em uso de eliminador.
>> Reff. SAEB => 70.2
25.00.00127874
4-6
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

1

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)
R$ 350,00

R$ 350,00
R$ 350,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
014
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

IMPRES
SSORA, a laser ou
o led, colorida,, 12 ppm/preto 8 ppm/cor, 600
0 x 600 dpi, 16 MB
M memoria,
interfacce USB, interface
e Ethernet 10/1
100, 25.000 pag
ginas /mes, gara
antia balcão de 01 ano.
- Tecno
ologia de impresssao por eletrofo
otografia a laserr ou led;
- Velocidade minima de
e 12 ppm em prreto (papel A4 a 600 dpi);
- Velocidade minima de
e 8 ppm em corres (papel A4 a 600 dpi);
- Máxim
mo de 01 bandejja de papel;
- Resolu
ucao real minim
ma de 600 x 600 dpi;
- Minimo de 16 megabyytes de memoriia;
- Suporttar papel carta, legal, executivo
o, A4, envelope
es e transparenccias;
- Uma interface USB (in
ncluir cabo);
- Uma interface Ethern
net 10/100;
- Suporttar impressao de
d 25.000 paginas / mes;
- Entrad
da de papel para
a no máximo 15
50 folhas;
- Tensao de entrada 11
10V +/- 10%;
- Softwa
are de instalaçã
ão incluído,
- Docum
mentacao do equipamento: manual de instalaccao, configuraca
ao e operacao.
- Garantia Mínima de 01
0 ano.
>> Reff. SAEB => 70.2
25.11.00007076
6-9
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

1

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)

R$ 676,00

R$ 676,00

R$ 676,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
015
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

IMPRES
SSORA, a laser ou
o led, monocro
omatica, 20 ppm
m, 32 MB memo
oria, interface pa
aralela ou Etherrnet
10/100,, porta USB, 15..000 paginas/mes.
- Tecno
ologia de impresssao por eletrofo
otografia a laserr ou LED;
- Velocidade minima de
e 20 ppm (pape
el carta 600 dpi));
- Minimo de 32 megabyytes de memoriia instalados.;
- Suporttar papel carta, legal, executivo
o, A4, envelope
es e transparenccias;
- Uma interface paralella padrao IEEE1
1284 ou interfacce de rede Ethernet 10/100 (po
ode eventualmente
conter ambas).;
a
- Uma interface USB (in
ncluir cabo);
- Resolu
ucao minima de
e 600 x 600 dpi;
- Entrad
da de papel para
a no minimo 25
50 folhas;
- Ciclo de
d trabalho minimo indicado pe
elo fabricante de
e no minimo 15
5.000 paginas / mes;
- Lingua
agem PCL 6, PC
CL 5e;
- Toner com capacidad
de minima de 3.000 paginas (in
ncluir 1 cartucho
o);
- Tensao de entrada 11
10V +/- 10%;
- Manua
ais de instalacao
o, configuracao e operacao em
m portugues.;
- Garantia integral de 3 (tres) anos com assistencia te
ecnica "on-site" e solucao do problema ou
reposica
ao do equipame
ento defeituoso em ate 2 dias uteis,
u
contados a partir do dia util
u seguinte ao dia
do cham
mado.
Compattibilidade com Windows
W
XP, Vissta e Seven;
>> Reff. SAEB => 70.2
25.11.00028156
6-5
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M (GLOBAL)
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM

R$
4.614,00

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):
L
LOTE
IITEM
Lote
016
Item
01

RIÇÃO
DESCR

QTDE
(A)

DISCO, rigido, HD exte
erno, portatil, interface interna SATA, 2 TB de capacidade de armazenamento
a
o,
interfacce externa USB 2.0,
2 compativel com USB 1.1, plug
p
and play, para
p
uso com Windows,
W
Linux e
MAC - Alimentacao
A
atra
aves de USB, se
em uso de eliminador.
>> Reff. SAEB => 70.2
25.19.00106089
9-9
VALOR TOTALL DO LOTE/ITEM
M (GLOBAL)

3

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(B)
(AxB)
R$ 407,11

R$
1.221,33
R$
1.221,33

V
VALOR
TOTAL DA
D PROPOSTA (POR EXTENSO):

Decla
aramos que na proposta apresentad
da estão inclu
usos todas e quaisquer d
despesas ne
ecessárias pa
ara
o fiell cumprimen
nto do objeto
o desta licita
ação, tais co
omo: imposttos, tributos,, encargos e contribuiçõ
ões
socia
ais, fiscais, para
p
fiscais, fretes, segu
uros e demaiis despesas inerentes às
s especificaç
ções do obje
eto
licitad
do.
Decla
aramos ainda
a que concorrdamos e aceitamos toda
as as condiç
ções do edita
al e seus ane
exos.
Decla
aramos que a presente proposta de
e preços atende fielmente todas as exigências dos termos de
referê
ência do Edital de licitaç
ção
Validade da Proposta de Preç
ços: 60 dias
o de Entrega
a do Serviço: Conforme o Edital
Prazo
Locall de Realizaç
ção do Serviç
ço: Conforme
e o Edital
Cond
dições de Pag
gamento: Co
onforme o Ed
dital
Garan
ntias do Con
ntrato: Confo
orme o Edital
(Identtificação comp
pleta do representante da licitante), como
o representante devidamen
nte constituído
o de (Identifica
ação
complleta da licitan
nte) doravantte denominad
do (Licitante) para fins de
e participação
o no certame
e licitatório accima
identifficado, declaro
o, sob as pena
as da lei, em especial
e
o art. 299 do Códig
go Penal Brasilleiro, que:
d
licitação
o foi elaborada
a de maneira
a independen
nte por mim e o
(a) a proposta aprresentada parra participar desta
údo da propo
osta não foi, no
n todo ou em
m parte, diretta ou indiretam
mente, inform
mado, discutido ou recebido
o de
conteú
qualqu
uer outro partticipante poten
ncial ou de fatto desta licitaçção, por qualq
quer meio ou p
por qualquer pessoa;
p
a ou
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar dessta licitação não foi informada, discutida
uer outro parrticipante pote
encial ou de fato
f
desta licitação, por qualquer meio ou por qualq
quer
recebida de qualqu
oa;
pesso
ue não tentei, por qualque
er meio ou po
or qualquer pessoa,
p
influirr na decisão d
de qualquer outro
o
participa
ante
(c) qu
potencial ou de fato
o desta licitaçã
ão quanto a participar ou nã
ão dela;
ue o conteúdo
o da proposta apresentada para participa
ar desta licitação não será, n
no todo ou em
m parte, direta
a ou
(d) qu
indirettamente, com
municado ou diiscutido com qualquer
q
outro
o participante potencial ou d
de fato desta licitação antes da
adjudicação do obje
eto;
ue o conteúdo
o da proposta apresentada para participa
ar desta licitaçção não foi, n
no todo ou em
m parte, direta
a ou
(e) qu
indirettamente, informado, discuttido ou recebiido de qualqu
uer integrante do órgão liciitante antes da
d abertura official
das prropostas; e
e
desta declaração e que detenho
o plenos poderes e informaçções
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão
f
para firmá-la.
Vitória da Conquista
a _____de ___
____________
_____ de 20__
___.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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SEÇÃO
O C-2

D
DECLARA
AÇÃO DE ENQUADR
E
RAMENTO
O (LEI COM
MPLEMEN
NTAR nº 123/06)
1
[
[EXCLUSIVA
A PARA MICR
ROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUEN
NO PORTE]

o efeitos do tratamento
t
differenciado da Lei Compleme
entar nº 123/0
06, declaramo
os:
Para os
(

) que estamo
os enquadrad
dos, na data designada pa
ara o início da
a sessão púb
blica da licitaçção, na condição de
microemp
presa e que não
n
estamos
s incursos na
as vedações
s a que se re
eporta o §4º
º do art. 3º da Lei
compleme
entar nº 123/06.
[o
ou]

(

) que estamo
os enquadrad
dos, na data designada pa
ara o início da
a sessão púb
blica da licitaçção, na condição de
empresa de
d pequeno porte
p
e que não
n
estamos
s incursos na
as vedações a que se rep
porta o §4º do
d art.
3º da Lei complement
c
tar nº 123/06.

Vitória da Conquistta _____de __
____________
______ de 20_
__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEX
XO I
DIS
SPOSIÇÕES GERAIIS
1. CO
OMPOSIÇÃO
O DO INSTR
RUMENTO CONVOCAT
C
TÓRIO
osto de: SEÇ
ÇÃO A – PREÂMBULO
P
O; SEÇÃO B – DISPOS
SIÇÕES
1.1 O instrumentto convocatórrio é compo
ESPECÍFICAS; SE
EÇÃO C – MO
ODELO DE PR
ROPOSTA DE PREÇOS e ANEXOS.
A
a SEÇÃO A – PREÂMBUL
LO estão presccritas, entre outras
o
informa
ações: a regên
ncia legal; o órgão/entidade
ó
e e setor
1.2 Na
licitan
nte; a modalid
dade licitatória
a e o respecttivo número de ordem; o número do p
processo adm
ministrativo; o tipo de
licitação; o objeto da
d licitação e a codificação concernente
c
ao
a certificado de registro; os pressuposto
os para particip
pação; a
o quanto à ad
dmissão ou ve
edação a con
nsórcios; o loccal, data e ho
orário para in
nício da sessã
ão pública; a dotação
opção
orçam
mentária; os requisitos de habilitação; o regime de execução
e
ou forma
f
de forn
necimento; o prazo do con
ntrato; a
indica
ação quanto à exigência de garantia do
o contrato; as condições de
d reajustamento e revisã
ão; o local, horário
h
e
responsável por escclarecimentos e o índice doss apêndices.
1.3 Ass especificaçõe
es, quantitativvos, condiçõess e características do objeto
o a ser licitado
o, bem como o orçamento estimado
e
em planilhas, comp
põem a SEÇÃ
ÃO B – DISPO
OSIÇOES ESP
PECÍFICAS, além
a
das obrigações contra
atuais específicas e as
ntia do contra
ato, subcontra
atação e apre
esentação de amostras ou demonstração
o de compatibilidade,
regrass sobre garan
quand
do for o caso.
SEÇÃO C – MODELO
M
DE PROPOSTA DE PREÇOS compõe-se da
d SEÇÃO C-1
1 (MODELO DE DESCRIÇ
ÇÃO DA
1.4 AS
PROP
POSTA DE PR
REÇOS E DE
ECLARAÇÃO DE ELABORA
AÇÃO INDEP
PENDENTE D
DE PROPOST
TA) e da SEÇ
ÇÃO C-2
(DECLARAÇÃO DE ENQUADR
RAMENTO -LE
EI COMPLEM
MENTAR nº 123/06,indica
1
ando os itens principais que
e devem
ar nos formulá
ários a serem observados pe
elo licitante pa
ara a apresenttação de sua p
consta
proposta.
a iter proced
dimental das licitações, se
egundo a modalidade
1.5 Este ANEXO I contempla as cláusulas pertinentes ao
ória assinalada
a na SEÇÃO A – PREÂMBULO.
licitató

2. IM
MPEDIMENT
TOS DA PAR
RTICIPAÇÃ
ÃO
N
serão adm
mitidas nesta licitação empresas que estejam
e
suspe
ensas do dire
eito de licitar ou contratarr com a
2.1 Não
Admin
nistração Pública, ou as decclaradas inidôn
neas, na forma
a dos incisos II
I e III do art. 186 da Lei esstadual nº 9.4
433/05.
m consonância
a com o art. 200
2 da Lei estadual nº 9.433/05, fica im
mpedida de pa
articipar de liciitações e de contratar
c
2.2 Em
com a Administraçã
ão Pública a pe
essoa jurídica constituída po
or membros de
d sociedade q
que, em data anterior
a
à sua criação,
haja sofrido
s
penalidade de susp
pensão do dirreito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada
inidôn
nea para licitarr e contratar e que tenha ob
bjeto similar ao
a da empresa
a punida.
o e ao servido
or público de qualquer cate
egoria, nature
eza ou condiçã
ão, celebrar contratos
c
2.3 É vedado ao agente político
ão direta ou in
ndireta, por sii ou como rep
presentante de
e terceiro, sob
b pena de nulidade, ressalvvadas as
com a administraçã
exceções legais, conforme o art. 125 da Lei esstadual nº 9.43
33/05.
o quando partticipar de gerê
ência ou admiinistração de empresa
e
2.4 É defeso ao servidor público transacionar com o Estado
da, de socieda
ade civil ou exe
ercer comércio
o, na forma do
o inc. XI do arrt. 176 da Lei estadual nº 6.677/94.
6
privad
onsoante o art. 18 da Lei estadual nº 9.433/05, não
o poderá partticipar, direta ou indiretamente, da licita
ação, da
2.5 Co
execu
ução de obras ou serviços e do fornecime
ento de bens a eles necessá
ários os demaiis agentes púb
blicos, assim definidos
d
no artt. 207 do mesmo diploma, impedidos de contratar
c
com
m a Administração Pública po
or vedação constitucional ou
u legal.
2.6 Não poderá pa
articipar da licitação: a) auttor do projeto
o, básico ou executivo,
e
pesssoa física ou jurídica; b) empresa,
e
isoladamente ou em
m consórcio, responsável
r
pe
ela elaboração
o do projeto básico ou execcutivo ou da qual o autor do
o projeto
d
gerrente, acionistta ou detento
or de mais de
d 5% (cinco
o por cento) do capital co
om direito a voto ou
seja dirigente,
contro
olador, respon
nsável técnico
o ou subcontra
atado; c) pesssoa física ou jurídica que tenha sido in
ndicada, nesta
a mesma
licitação, como subccontratada de
e outra licitante
e, quando adm
mitida a subco
ontratação.
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3. PR
ROCEDIMEN
NTO DA LIC
CITAÇÃO
LÁUSULAS APLICÁVEIS
A
A PREGÃO ELETRÔNICO
AO
O
3.1CL
3.2.1 FASE INICIIAL
erá ser enviad
da até a data e horário prevvistos na SEÇÃ
ÃO A - PREÂMB
BULO, exclusivvamente
3.2.1.1 A proposta de preço deve
m
do sistema eletrônico, mediante
m
a op
pção “acesso id
dentificado”, através
a
da dig
gitação da senha de identificcação do
por meio
licitan
nte.
O licitantedeve
erá clicar na opção
o
“oferece
er proposta” e preencher o formulário eletrônico
e
apre
esentado
5.2.1.1.1O
na tela com
m os dados pe
ertinentes à su
ua proposta de
e preços.
5.2.1.1.2 No preenchim
mento da prop
posta eletrôniica o licitante
e deverá, obrigatoriamente
e, mencionar, no
NFORMAÇÕE
ES ADICIONA
AIS”, as ESPE
ECIFICAÇÕES, CARACTERÍS
STICAS e MAR
RCA, bem como o
campo “IN
MODELO, TIPO ou REF
FERÊNCIA, qu
uando for o caso, dos prod
dutos ofertado
os, vedada a identificação da
s pena de de
esclassificação
o”.
empresa sob
5.2.1.1.2.1
1 O não pree
enchimento do
o campo refe
erido no item anterior, imp
plicará na dessclassificação da
licitante, fa
ace a ausência
a de informação suficiente para
p
classificação da propossta”.
5.2.1.1.3 Após
A
o envio da proposta de preço, o licitante
l
deverrá manifestar,, em campo próprio
p
do sisstema, o
pleno conh
hecimento e atendimento àss exigências de
d habilitação e demais cond
dições prevista
as neste Edita
al.
O A - PREÂMB
BULO para in
nício da sessão
o pública do pregão
p
eletrôn
nico, terá
3.2.1.2 A partir do horário previssto na SEÇÃO
as de preços recebidas e em perfeita consonância
c
ccom as especcificações e co
ondições
lugar a divulgação das proposta
elecidas no ed
dital, as quais serão classificcadas para a etapa
e
de lance
es.
estabe
5.2.1.2.1 Serão
S
consideradas irregula
ares e desclasssificadas de lo
ogo as proposttas que não contiverem
c
info
ormação
que permita a perfeita
a identificação
o e/ou qualifficação do ob
bjeto proposto
o; contiverem
m emenda, ra
asura ou
n permitir a sua compree
ensão; aprese
entarem o prazo de validade da proposta
a inferior
entrelinha,, de forma a não
ao estabellecido; aprese
entarem prazo
o de entrega ou
o de execuçã
ão superior ao
o estabelecido
o; apresentare
em prazo
de garantia
a inferior ao estabelecido.
e
etrônico, não cabe
c
desistênccia da propostta.
3.2.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão ele
upção da sesssão do pregão
o, os licitante
es deverão serr notificados do
d dia e
5.2.1.3.1 Sempre que houver interru
q a sessão terá
t
continuida
ade.
hora em que
2 ETAPA COM
MPETITIVA DE
D LANCES ELETRÔNICOS
S
3.2.2
e
compettitiva, os licittantes poderã
ão encaminha
ar lances excllusivamente por
p
meio do sistema
3.2.2.1 Aberta a etapa
ônico, sendo im
mediatamente informado do
o seu recebime
ento e respecttivo horário de
e registro e va
alor.
eletrô
s
obsservado o horrário fixado e a
as regras de aceitação
a
dos mesmos
3.2.2.2 Os licitantess poderão oferecer lances sucessivos,
elecidas no ed
dital.
estabe
e
reje
eitará automatticamente os lances em vallores superiore
es aos anterio
ormente apressentados
3.2.2.3 O sistema eletrônico
m
licitantte.
pelo mesmo
3.2.2.3.1 Não
N serão reg
gistrados, para
a o mesmo ittem, 02 (dois)) ou mais lancces de mesmo valor, preva
alecendo
aquele que
e for recebido e registrado primeiro.
p
3.2.2.4 Durante o transcurso
t
da sessão públicca, os licitante
es serão inform
mados, em te
empo real, do valor do men
nor lance
registrado que tenh
ha sido aprese
entado pelos demais
d
licitante
es, vedada a identificação
i
d
do detentor do
o lance.
s
encerrada
a mediante avviso de fecham
mento iminentte dos lances,, emitido
3.2.2.5 A etapa de lances da sesssão pública será
s
aos licitantes, apó
ós o que tran
nscorrerá perríodo de temp
po de até 30
0 (trinta) minutos, aleatoriiamente,
pelo sistema
determ
minado també
ém pelo sistem
ma eletrônico, findo o qual será
s
automaticcamente encerrada a recepçção de lances..
mente ao disposto no item anterior,
a
e com
m justificativa do pregoeiro registrada em
m ata, o encerrramento
3.2.2.6 Alternativam
oderá ocorrer por sua decissão, quando trranscorrido o tempo mínim
mo de 50% (ciinqüenta
anteciipado da sesssão pública po
por cento)
c
do pre
evisto inicialm
mente no edittal para a se
essão de lancces, mediante
e o encaminh
hamento de aviso
a
de
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fecham
mento iminen
nte dos lance
es e subseqüe
ente transcurso do prazo de até 30 (ttrinta) minuto
os, findo o qual será
encerrada a recepção de lances.
N caso da adoção
a
do rito
o previsto nesste item, ence
errada a etap
pa competitiva
a, o pregoeiro
o poderá
3.2.2.6.1 No
encaminha
ar, pelo sistem
ma eletrônico, contrapropossta diretamentte ao licitante que tenha ap
presentado o lance de
menor valo
or, bem assim
m decidir sua aceitação.
petitiva e ordenadas as prropostas, o prregoeiro exam
minará a aceittabilidade da primeira
3.2.2.7 Encerrada a etapa comp
a quanto ao ob
bjeto e valor, decidindo
d
mottivadamente a respeito.
oferta
3.2.2.7.1 Serão
S
desclasssificadas as propostas
p
que não atendere
em às condiçõ
ões e exigênciias deste Instrumento
ou que co
onsignarem va
alor global superior aos prraticados no mercado
m
ou, q
quando for o caso, superio
ores aos
preços unitários máximo
os definidos e publicados pe
ela SAEB, ou os
o fixados pela
a Administraçã
ão ou por órgã
ão oficial
c
os consta
antes do sistem
ma de registro
o de preços.
competentte ou, ainda, com
3.2.2.7.2Se
erão também desclassificad
das as proposttas que consig
gnem preços m
manifestamente inexeqüíveiis, assim
considerad
dos aqueles que
q
não venham a ter demonstrada
d
sua viabilidad
de através de
e documentaçção que
comprove que os custoss dos insumoss são coerente
es com os de mercado e qu
ue os coeficientes de produ
utividade
atíveis com a execução
e
do objeto
o
do conttrato.
são compa
oderá ser aceiita, desde que
e atenda toda
as as condiçõ
ões deste Edittal e seu
3.2.2.8 Havendo apenas uma offerta, esta po
or estimado pa
ara a contratação e dentro da
d realidade d
do mercado.
preço seja compatívvel com o valo
o anunciará, im
mediatamente
e após o encerrramento da etapa
e
de lance
es da sessão pública
p
ou, quando for
3.2.2.9 O pregoeiro
o, após a negociação e deccisão acerca da aceitação do
o lance de me
enor valor, a p
proposta que, em consonân
ncia com
o caso
as esp
pecificações co
ontidas neste edital, aprese
entou o menorr preço.
r
ou ficto, será assegura
ada, nos term
mos dos arts. 44 e 45 da Lei compleme
entar nº
3.2.2.10 Em caso de empate, real
06, a preferên
ncia de contra
atação para as
a microempresas e empre
esas de pequeno porte be
eneficiárias do
o regime
123/0
diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:
s
e por empate ficto
f
as situaçõ
ões em que ass propostas ap
presentadas pelas
p
microempresas e
3.2.2.10.1 Entendem-se
a 5% (cinco
o por cento) superiores à proposta maiis bem classifficada, e
empresas de pequeno porte sejam até
empate reeal as que sejaam iguais.
3.2.2.10.2Em qualquer das hipótese
es de empate,, a microemp
presa ou emp
presa de pequ
ueno porte mais
m
bem
classificada
a poderá aprresentar prop
posta de preçço inferior àq
quela de me
enor valor, ex
xeqüível, considerada
vencedora do certame, situação
s
em que
q será adjud
dicado em seu
u favor o objetto licitado.
d preço inferior deverá oco
orrer no prazo
o máximo de 5 (cinco)
3.2.2.10.2.1 O direito a oferttar proposta de
m
minutos
após o encerramentto dos lances, sob pena de preclusão.
p
3.2.2.10.3 Se a microem
mpresa ou em
mpresa de pequeno porte mais
m
bem classsificada não ex
xercer o direitto, ou se
erá concedido idêntico direito à microem
mpresa ou emp
presa de
sua oferta não for aceitta, ou se for inabilitada, se
p
subseqüe
ente em situação de empatte, se houver, na ordem cla
assificatória, atté a apuração
o de uma
pequeno porte
proposta que
q atenda às condições esttabelecidas ne
este edital.
3.2.2.10.4 No caso de as microemp
presas e emp
presas de pe
equeno porte apresentarem
m preços igua
ais, será
s
entre elas
e
para que se
s identifique aquela que primeiro poderá
á apresentar melhor
m
oferta..
realizado sorteio
3.2.2.10.5 O disposto neste item 5.2.2.10 somente se aplica quando a m
melhor oferta inicial não tiver sido
da por microempresa ou em
mpresa de peq
queno porte.
apresentad
o empate de propostas
p
form
muladas por liccitantes que não detenham a condição de
e microempressa ou de
3.2.2.11 Ocorrendo
esa de pequeno porte, será
á observado o disposto na Lei estadual nº 9.433/05, procedendo-sse, sucessivam
mente, a
empre
sorteio
o em ato públlico, para o qu
ual os licitante
es serão convo
ocados, vedado qualquer ou
utro critério.
ue houver sortteio deverá se
er lavrada ata específica.
3.2.2.12 Sempre qu
das as proposttas, se for o ca
aso, e havend
do necessidade
e de apresenta
ação de amosstras ou demonstração
3.2.2.13 Reordenad
ompatibilidade
e, o pregoeirro procederá em conform
midade com o disposto n
na SEÇÃO B – DISPOS
SIÇÕES
de co
ESPECÍFICAS.
eitável a propo
osta de meno
or preço, o licittante detento
or da melhor o
oferta deverá comprovar a situação
3.2.2.14 Sendo ace
m
a remessa da do
ocumentação via
v fax no prrazo de 03 ho
oras do ence
erramento da disputa,
de regularidade, mediante
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obriga
ando-se a encaminhar os orriginais correspondentes ou cópia autenticada no prazo
o máximo de 02
0 (dois) dias úteis do
encerramento do prregão, como condição
c
indispensável para
a a contratação
o.
3.2.2.14.1 A sessão do
o pregão eletrrônico deverá ser interromp
pida, a fim de se aguardar o cumprime
ento dos
ervando-se o disposto
d
no ite
em 3.2.1.3.1
prazos asssinalados, obse
3.2.2.14.2 A documenttação a que se refere esste item com
mpreende os documentos
s de habilita
ação, a
ção de Elabo
oração Inde
ependente d
de Proposta
a, a Declara
ação de
Proposta de Preços e Declaraç
amento (Lei n.° 123/200
06) a Declarração de Ple
eno Conhec
cimento,esta conforme o modelo
Enquadra
constante do Anexo X, e, se for o ca
aso, o instrum
mento de procu
uração por insstrumento púb
blico ou particcular que
mente, o conte
eúdo constantte do modelo do Anexo II,, devendo serr anexada, no caso de
contenha, preferencialm
o particular, a prova da legitimidade de quem
q
outorgou
u os poderes.
procuração
3.2.2.14.3 A proposta escrita
e
deverá contemplar a planilha de custos,
c
com o
os respectivoss valores readequados
nor lance.
ao valor offertado e regisstrado de men
3.2.2.15 Se a ofertta de menor valor
v
não for aceitável,
a
ou se
s o licitante desatender àss exigências editalícias,
e
o pregoeiro
p
examiinará a oferta subseqüente
e, na ordem de classificação
o, verificando a sua aceitab
bilidade e proccedendo à ha
abilitação
do proponente, e assim
a
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que aten
nda às condiçções estabeleccidas no
pectivo licitantte declarado vencedor,
v
obse
ervados os pra
azos definidos no item 5.2.2
2.14.
edital,, sendo o resp
ularidade fis
scal das micro
oempresas e empresas
e
de pequeno
p
3.2.2.16 A existênccia de restrição na comprovvação da regu
d
e favorecido da Lei Complementar nº 123/06 não implica a ina
abilitação
porte beneficiárias do regime diferenciado
mática da licittante, em facce do disposto no art. 42 deste diplom
ma, devendo ser realizada a habilitaçã
ão com
autom
ressa
alva de existê
ência de resttrição fiscal e diferindo-se
e a comprovaçção da regularridade na form
ma deste edital.
t
as prop
postas forem desclassificad
das, o pregoe
eiro poderá suspender o pregão
p
e esta
abelecer,
3.2.2.17 Quando todas
atamente, um
m novo prazo de
d até 30 (trinta) minutos pa
ara o recebimento de novass propostas.
imedia
onente da me
elhor oferta acceitável atende
e às exigência
as fixadas no edital, o licitante será
3.2.2.18 Constatado que o propo
declarrado vencedorr.
a final da sesssão, qualquer licitante pod
derá manifesta
ar, motivadam
mente, no prazzo de até
3.2.2.19 Declarado o vencedor, ao
ez) minutos, a intenção de recorrer da de
ecisão do preg
goeiro, observadas as seguintes normas:
10 (de
3.2.2.19.1 Deverá ser re
egistrada a síntese das razões do recorrente em ata, sendo que a falta de manifestação
mportará na decadência do direito de re
ecurso e, consseqüentementte, na adjudiccação do
imediata e motivada im
objeto da licitação ao liccitante venced
dor.
e recorrer, porr qualquer do
os licitantes, se
erá concedido
o o prazo de 03
0 (três)
3.2.2.19.2 Manifestada a intenção de
ecurso, que de
everá ser form
mulado em documento
d
pró
óprio no
dias úteis para a apressentação das razões do re
ando os dema
ais licitantes desde logo intimados parra apresentare
em contra-razzões, se
sistema elletrônico, fica
quiserem, em igual prazzo, cuja contagem terá iníciio no primeiro
o dia útil subse
eqüente ao do
o término do prazo
p
do
recorrente.
i
e o encaminhame
ento dos recurrsos à autorid
dade superior do órgão ou entidade
e
3.2.2.19.3 O exame, a instrução
a da licitação, será
s
realizado
o pelo pregoeirro no prazo de
e até 03 (três)) dias úteis.
promotora
3.2.2.19.4 A autoridade
e superior do órgão promo
otor do pregão
o terá o prazzo de até 03 (três) dias útteis para
ecurso.
decidir o re
3.2.2.19.5 O acolhimentto do recurso importará a in
nvalidação ape
enas dos atos insuscetíveis de
d aproveitam
mento.
mpresas e em
mpresas de pe
equeno porte, beneficiárias do regime differenciado da Lei Complementar nº
3.2.2.20 As microem
06, cuja habiliitação foi procedida com a ressalva de
d existência
a de restriçã
ão fiscal, de
everão fazer prova
p
da
123/0
efetiva
a regularizaçã
ão da docume
entação no pra
azo de 2 (doiss) dias úteis, cujo termo in
nicial correspo
onderá à data em que
declarrada vencedorra, prorrogáve
el, por igual pe
eríodo, a critérrio da Adminisstração Pública
a.
3.2.2.20.1 A não-regula
arização da do
ocumentação, no prazo pre
evisto no item
m anterior, implicará decadê
ência do
ontratação, se
em prejuízo da
as sanções pre
evistas na Lei Estadual nº 9
9.433/05.
direito à co
mpo, negociar com o proponente da mellhor oferta aceitável, visand
do obter
3.2.2.21 O pregoeiro poderá, a qualquer tem
preço menor.
p
eletrôn
nico serão doccumentados no
n processo re
espectivo, com
m vistas à afe
erição de
3.2.2.22 Os atos esssenciais do pregão
egularidade pe
elos agentes de
d controle, no
os termos da legislação perttinente.
sua re
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ão do lance vencedor,
v
a classificação do
os lances apre
esentados e d
das informaçõ
ões relativas à sessão
3.2.2.23 A indicaçã
d
consttar da ata divu
ulgada no siste
ema, sem prejjuízo das dem
mais formas de
e publicidade previstas
p
públicca do pregão deverão
na lei..
3 DA ADJUDICAÇÃO E HO
OMOLOGAÇÃ
ÃO
3.2.3
o adjudicará o objeto da liccitação à prop
ponente vence
edora, para p
posterior homo
ologação do resultado
3.2.3.1 O pregoeiro
a
sup
perior.
pela autoridade
a havido recu
ursos, após decididos
d
este
es e constata
ada a regularridade dos attos procedime
entais, a
3.2.3.2 Caso tenha
or adjudicará o objeto licittado ao licita
ante vencedor, homologan
ndo, em segu
uida, o proce
edimento
autoridade superio
ório.
licitató
ação e a adjud
dicação do objjeto desta licitação não implicará direito à contratação.
3.2.3.3 A homologa

4. DA
A VERIFICA
AÇÃO, PARA
A CONTRAT
TAÇÃO, DAS
S EXIGÊNCIIAS DIFERIIDAS
4.1 Após
A
a homolo
ogação e adjudicação do objeto, na hiipótese de te
er sido exigida
a, na SEÇÃO A - PREÂMB
BULO do
instrumento convoccatório, como
o requisito de habilitação técnica,
t
a indicação das instalações, do aparelhamen
nto e do
oal técnico, e tendo
t
o adjud
dicatário apressentado declarração formal de
d disponibilid
dade futura, deverá
d
fazer prova,
p
no
pesso
prazo que lhe for assinalado,
a
da efetiva existê
ência destes, ficando esclarrecido que a d
declaração falsa caracteriza
a o ilícito
nistrativo previsto no art. 18
84, V, da Lei estadual
e
nº 9.4
433/05.
admin
4.2 Não
N
restando comprovada a satisfação dos
d
requisitoss de habilitação diferidos, é facultado à Administraçção, sem
prejuíízo da aplicaçã
ão das sançõe
es previstas na legislação pertinente,
p
exa
aminar e verifficar a aceitab
bilidade das propostas
subse
eqüentes, na ordem
o
de classsificação.

5. CO
ONTRATAÇÃ
ÃO
5.1 O adjudicatário será convoca
ado a assinar o termo de co
ontrato, ou instrumento equivalente, se fo
or o caso, no prazo
p
de
0 (dez) dias co
orridos, sob pena de decairr do direito à contratação,
c
s
sem
prejuízo d
das sanções previstas no incciso I do
até 10
art. 192 da Lei Esttadual 9.433/0
05, podendo solicitar
s
sua prorrogação
p
por igual perío
odo, por motiv
vo justo e ace
eito pela
nistração.
Admin
omo condição para celebraçção do contratto, o licitante vencedor
v
deve
erá manter tod
das as condiçõ
ões de habilita
ação.
5.2 Co
e o licitante ve
encedor, convvocado dentro do prazo de validade
v
de su
ua proposta, n
não celebrar o contrato, é facultado
f
5.3 Se
à Adm
ministração, sem
s
prejuízo da aplicação das sançõess previstas na
a legislação p
pertinente, ex
xaminar e ve
erificar a
aceita
abilidade das propostas subseqüentes, na
n ordem de classificação,, bem como o atendimentto, pelo licitan
nte, das
condiçções de habilittação, procede
endo à contratação.
d contrato de
everá ser rea
alizada pelo re
epresentante legal da emp
presa ou man
ndatário com poderes
5.4 A assinatura do
expressos.

6. AL
LTERAÇÕES
S CONTRATUAIS
6.1 A CONTRATAD
DA ficará obrigada a aceita
ar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
o supressõess que se
fizerem
m no objeto, de até 25% (vinte
(
e cinco por cento) do
o valor inicial atualizado do
o contrato, na forma do §1ºº do art.
143 da Lei estaduall nº 9.433/05..
6.1.1 As su
upressões pod
derão ser supe
eriores a 25%,, desde que haja resultado de acordo enttre os contrata
antes.
v
contratua
al para fazer face
f
ao reajusste de preços previsto no próprio contratto, quando forr o caso,
6.2 A variação do valor
ualizações, compensações ou
o apenaçõess financeiras decorrentes
d
da
as condições de pagamento
o nele previsttas, bem
as atu
como o empenho de dotações orçamentária
as suplementares até o limite do seu valor corrigid
do, não caracterizam
o, podendo se
er registrados por simples apostila, dispen
nsando a celeb
bração de adittamento.
alteração do mesmo
6.3 Visando
V
à manutenção dass condições da
d proposta durante
d
o curso da execu
ução do contrrato os preço
os serão
corrigidos conforme
e descrito na SEÇÃO
S
A – PREÂMBULO.
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7. FIISCALIZAÇÃ
ÃO DO CON
NTRATO E RECEBIMEN
R
TO DO OBJJETO
7.1 Co
ompetirá ao CONTRATANT
C
E proceder ao
o acompanham
mento da exe
ecução do con
ntrato, na form
ma do art. 154 da Lei
estadu
ual 9.433/05, ficando escla
arecido que a ação ou omissão, total ou
u parcial, da ffiscalização do
o CONTRATAN
NTE não
eximirrá a CONTRAT
TADA de total responsabilida
ade na execuçção do contratto.
ão contratual por parte da
a CONTRATAD
DA ocorre com
m a efetiva prrestação do se
erviço, a
7.2 O adimplementto da obrigaçã
realiza
ação da obra,, a entrega do
o bem, assim como qualquer outro even
nto contratual cuja ocorrênccia esteja vincculada à
emissão de docume
ento de cobran
nça, consoantte o art. 8º, inc. XXXIV, da Lei
L estadual 9.433/05.
umprida a ob
brigação pela CONTRATADA
C
A, caberá ao CONTRATANT
C
TE proceder ao
o recebimento
o do objeto, a fim de
7.3 Cu
aferir se os serviçoss ou fornecimentos foram efetuados,
e
parra efeito de em
missão da hab
bilitação de pa
agamento, con
nforme o
54, inc. V, e art.
a 155, inc. V,
V da Lei estad
dual 9.433/05.
art. 15
o do objeto se
s dará segun
ndo o dispostto no art. 16
61 da Lei estadual 9.433/0
05, observand
do-se os
7.4 O recebimento
seguin
ntes prazos, se
e outros não
o houverem sido
s
fixados na SEÇÃO B – DISPOSIÇ
ÇÕES ESPECÍFICAS.
7.4.1se a verificação da
d conformid
dade do obje
eto com a esspecificação, bem assim do
d cumprime
ento das
uder ser realizzada de imedia
ato, será proccedido de logo
o ao recebimen
nto definitivo;
obrigaçõess acessórias pu
7.4.2quand
do, em razão da natureza, do volume, da
a extensão, da
a quantidade ou da complexidade do objeto, não
for possíve
el proceder-se
e a verificação
o imediata de
e conformidade, será feito o recebimento
o provisório, devendo
d
ser proced
dido ao recebim
mento definitivvo no prazo de 15 (quinze) dias.
d
de obras,
o
compras ou serviços, cujo valor do
o objeto seja ssuperior ao lim
mite estabeleccido para
7.5O recebimento definitivo
dalidade de co
onvite, deverá ser confiado a uma comisssão de, no mín
nimo, 03 (três)) membros.
a mod
e aquisições de
e grande vulto
o, o recebime
ento definitivo
o far-se-á med
diante termo circunstanciad
c
o e, nos
7.6 Trratando-se de
demais, mediante recibo.
r
7.7 Essgotado o pra
azo total para conclusão do
o recebimento
o definitivo se
em qualquer m
manifestação do
d órgão ou entidade
e
CONT
TRATANTE, con
nsiderar-se-á definitivamente aceito o ob
bjeto contratua
al, para todos os efeitos.
om a conclusã
ão da etapa do recebimento
o definitivo, a CONTRATADA
A estará habillitada a apresentar as nota((s) fiscal
7.8 Co
(is)/fa
atura(s) para pagamento.
p

8. CO
ONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 Oss pagamentoss devidos à CO
ONTRATADA serão efetuado
os através de ordem
o
bancárria ou crédito em
e conta corrrente, no
prazo não superiorr a 08 (oito) dias úteis, co
ontado da datta da apresen
ntação da fatu
ura, após con
ncluído o rece
ebimento
onância com o disposto no art. 6º, § 5º; art. 8º, XXXIV
V; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155, V da Lei
definittivo, em conso
estadu
ual nº. 9.433//05.
everá(ao) ser apresentada(ss) para pagam
mento após a conclusão
c
da etapa
e
do
8.2 A((s) nota(s) fisccal(is)/fatura(ss) somente de
recebimento definiitivo, indicativvo da satisfa
ação pela CO
ONTRATADA de
d todas as obrigações pertinentes
p
ao
o objeto
atado.
contra
ota fiscal/fatu
ura seja apressentada antes do prazo deffinido para re
ecebimento de
efinitivo, o pra
azo para
8.3 Ainda que a no
mento somentte fluirá após o efetivo atestto do recebime
ento definitivo
o.
pagam
TE descontará
á da fatura mensal
m
o valo
or correspond
dente às falta
as ou atrasoss no cumprim
mento da
8.4O CONTRATANT
ação, com basse no valor do preço vigente
e.
obriga
panhadas da documentação
d
o probatória pertinente,
p
rellativa ao
8.5 A((s) nota(s) fisscal(is)/fatura((s) deverá(ao)) estar acomp
recolh
himento dos im
mpostos relacionados com a obrigação.
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8.6 Em
m havendo alg
guma pendênccia impeditiva do pagamentto, a exemplo de erro na ap
presentação da
a nota fiscal/ffatura ou
dos documentos
d
p
pertinentes
à contratação,, ou, ainda, circunstância que impeça
a a liquidação
o da despesa
a, como
obriga
ações financeiiras pendentes, decorrentess de penalidade imposta ou inadimplênccia, o pagame
ento ficará sob
brestado
até qu
ue a CONTRAT
TADA providencie as medid
das saneadoras. Nesta hipóttese, o prazo para pagamen
nto iniciar-se-á
á após a
comprrovação da regularização da
a situação, não acarretando
o qualquer ônu
us para o CON
NTRATANTE.
evistas na legislação especíífica sujeitar-se
e-ão à emissã
ão de nota fisccal eletrônica.
8.7 Ass situações pre
m
dos pagamentos devidos pela Administração
A
o, em caso de mora, será ca
alculada consiiderando
8.8 A atualização monetária
a do vencimento da obriga
ação e do seu
u efetivo pagamento, de accordo com a vvariação do IN
NPC do IBGE pro rata
a data
tempo
ore.
as compras para entrega im
mediata, assim
m entendidas aquelas com prazo de entrrega até 15 (q
quinze) dias contados
c
8.9 Na
da data da celebraçção do ajuste, será dispensa
ada a atualiza
ação financeira
a correspondente ao período
o compreendido entre
emento e a prrevista para o pagamento, desde
d
que não
o superior a quinze dias, em
m conformidad
de com o
as dattas do adimple
inc. III do art. 82 da
a Lei nº 9.433//05.

9. PE
ENALIDADE
ES
9.1 Co
onstituem ilícitos administra
ativos as cond
dutas previstas nos arts. 18
84 e 185 da Le
ei estadual 9.433/05, sujeittando-se
os infrratores às com
minações legais, especialme
ente as definid
das no art. 186
6 do mesmo d
diploma, garan
ntida a prévia e ampla
defesa
a em processo
o administrativvo.
9.2 A recusa à asssinatura do contrato
c
e a inexecução contratual,
c
incclusive por attraso injustificcado na execução do
contra
ato, ensejarão
o a aplicação da
d pena de mu
ulta, observad
dos os parâme
etros estabeleccidos nesta se
eção, sem prejjuízo, na
segun
nda hipótese, da rescisão unilateral
u
do co
ontrato, a qua
alquer tempo,, e a aplicação das demais sanções prevvistas na
Lei esstadual nº 9.43
33/05.
9.2.1 Em caso de
e recusa do ad
djudicatário em
m firmar o con
ntrato, será ap
plicada multa no percentuall 10% (dez po
or cento)
dente sobre o valor global do
d contrato.
incid
e descumprime
ento total da obrigação
o
prin
ncipal, será ap
plicada multa no percentual 10% (dez po
or cento)
9.2.2 Em caso de
incid
dente sobre o valor global do
d contrato.
mprimento da obrigação prrincipal, uma vez iniciado, seja descontiinuado, será aplicado
a
o pe
ercentual
9.2.3 Caso o cum
% (dez por cen
nto) sobre o saldo
s
do contrrato, isto é, so
obre a diferen
nça entre o va
alor global do contrato e o valor da
10%
partte do fornecim
mento ou do se
erviço já realizzado.
e atraso no cumprimento da
a obrigação prrincipal, será aplicado
a
o perrcentual de 0,3% (três déciimos por
9.2.4 Em caso de
aso, e de 0,7
7% (sete déccimos por cen
nto) por cada
a dia subseqü
üente ao
centto) ao dia, atté o trigésimo dia de atra
trigé
ésimo, calculados sobre o va
alor da parcela do fornecim
mento ou do se
erviço em morra.
amar de 10% (dez por centto) do valor global
g
do
9.2.5Na hipótese do item anterior, se a mullta moratória atingir o pata
da, ser recusa
ado o recebim
mento do obje
eto, sem
conttrato, deverá,, salvo justificcativa escrita devidamente fundamentad
prejuízo da aplicação das dema
ais sanções pre
evistas na lei.
os de mero attraso ou inadimplemento de
e obrigação accessória, assim
m considerada
a aquela que coadjuva
c
9.2.6 Para os caso
ado o que forr estipulado na
n SEÇÃO B – DISPOSIÇÕE
ES ESPECÍFICAS deste instrumento
a prrincipal, deverrá ser observa
convvocatório.
9.2.7 Na hipótese
e de o contrata
ado se negar a efetuar o re
eforço da cauçção, dentro de
e 10 (dez) diass contados da data de
sua convocação, será aplicada multa no perrcentual de 2,5% (dois e meio
m
por cento
o) incidente so
obre o valor global
g
do
conttrato.
p
neste
es itens não tê
êm caráter co
ompensatório e o seu pagam
mento não ex
ximirá a CONT
TRATADA
9.2.8 As multas previstas
r
de por perdass e danos deco
orrentes das in
nfrações come
etidas.
da responsabilida
plicada após re
egular processso administrattivo, será desccontada da ga
arantia do conttratado faltoso
o, sendo
9.2.9 A multa, ap
s valor exce
eder ao da garantia prestad
da, se exigida, além de perrde-la, a CON
NTRATADA ressponderá
certo que, se o seu
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pela
a sua diferença
a, que será de
escontada doss pagamentos eventualmentte devidos pela administraçção ou, ainda, se for o
caso
o, cobrada jud
dicialmente. Acaso
A
não tenh
ha sido exigid
da garantia, à Administração
o se reserva o direito de de
escontar
direttamente do pa
agamento devvido à CONTRA
ATADA o valor de qualquer multa porven
ntura imposta.

o verbalmente
e o licitante cuja
c
conduta vise perturba
ar o bom and
damento da sessão,
s
poden
ndo essa
9.3 Será advertido
nar a sua retirrada do recintto, caso persissta na conduta
a faltosa.
autoridade determin
S
punidoss com a pena
a de suspenssão temporária do direito de licitar e impedimento de contratarr com a
9.4 Serão
Admin
nistração os que incorrerem
m nos ilícitos previstos
p
nos incisos VI e VIII do art. 184 e I, IV, VI e VII do art. 18
85 da Lei
estadu
ual nº 9.433/0
05.
erão punidos com a pena de declaração
o de inidoneid
dade para liciitar e contrata
ar com a Adm
ministração, enquanto
e
9.5 Se
perdurarem os mo
otivos determinantes da punição
p
ou atté que seja promovida
p
a reabilitação perante
p
a au
utoridade
compe
etente para ap
plicar a puniçã
ão, os que inccorram nos ilíccitos previstos nos incisos I a V do art. 18
84 e II, III e V do art.
185 da Lei estaduall nº 9.433/05..
ara a aplicaçã
ão das penalid
dades prevista
as serão levad
dos em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos
p
9.6 Pa
dela advindos
a
para a Administraçção Pública e a reincidência na prática do
o ato.

10. RESCISÃO
R
10.1 A inexecução, total ou parccial do contrato ensejará a sua
s rescisão, com as conse
eqüências conttratuais e as previstas
p
na Lei estadual nº 9.433/05.
9
10.2 A rescisão pod
derá ser deterrminada por ato unilateral e escrito do CO
ONTRATANTE
E nos casos en
numerados nos incisos
I a XV
V, XX e XXI do
o art. 167 da Lei
L estadual nºº 9.433/05.
10.3 Quando
Q
a resccisão ocorrer com
c
base nos incisos I e XV
VI a XX do artt. 167 da Lei e
estadual nº 9.4
433/05, sem que
q haja
culpa da CONTRATA
ADA, será estta ressarcido dos
d prejuízos regularmente
r
comprovadoss que houver sofrido,
s
na forrma do §
m
diploma.
2º do art. 168 do mesmo

11. REVOGAÇÃO
R
O – ANULAÇ
ÇÃO
A licita
ação poderá ser
s revogada ou
o anulada no
os termos do art.
a 122 da Leii estadual nº 9
9.433/05.

12. IMPUGNAÇÕ
I
ÕES
12.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS
S AO PREGÃO
O PRESENCIIAL.
12.1.1
1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data
a fixada para a realização da sessão pú
ública do preg
gão, qualquerr pessoa
poderrá solicitar escclarecimentos,, providências ou impugnarr o ato convoccatório do Pre
egão, cabendo
o ao pregoeiro
o decidir
sobre a petição no prazo de 01 (um) dia útil.
12.1.2
2 Acolhida a petição
p
contra o ato convoca
atório, será de
esignada nova data para rea
alização do certame.

13. DISPOSIÇÕ
D
ÕES FINAIS
13.1 CLÁUSULAS APLICÁVEIS
S AO PREGÃO
O PRESENCIIAL E ELETRÔ
ÔNICO.
13.1.1
1 A qualquer tempo, antess da data fixa
ada para apre
esentação dass propostas, p
poderá o preg
goeiro, se neccessário,
modifficar este Edittal, hipótese em
e que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicia
almente estab
belecido,
exceto
o quando, inquestionavelme
ente, a alteraçção não afetarr a formulação
o das proposta
as.
13.1.2
2 O pregoeiro poderá em qualquer fase da
d licitação, suspender os trabalhos,
t
pro
ocedendo o reg
gistro da susp
pensão e
a con
nvocação parra a continuid
dade dos me
esmos, bem como promo
over diligência
as destinadass a esclarece
er ou a
compllementar a insstrução do pro
ocesso licitató
ório, desde que não implique em inclusão
o de documen
nto ou informa
ação que
deveria constar orig
ginariamente da
d proposta.
13.1.3
3 O pregoeiro, no intere
esse da Adm
ministração, poderá relevar falhas me
eramente forrmais constantes da
docum
mentação e prroposta, desde
e que não com
mprometam a lisura do procedimento ou ccontrariem a legislação perttinente.
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13.1.4
4 Os casos om
missos serão diirimidos pelo pregoeiro,
p
com
m observância
a da legislação
o em vigor.

13.1.5
5 Para quaisq
quer questõess judiciais oriu
undas do pre
esente Edital, prevalecerá o Foro da Co
omarca de Viitória da
Conqu
uista, Estado da
d Bahia, com
m exclusão de qualquer
q
outro
o, por mais prrivilegiado que
e seja.

14. INFORMAÇÕ
I
ÕES E ESCL
LARECIMEN
NTOS ADICIIONAIS
As infformações e esclarecimento
e
os necessárioss ao perfeito conhecimento
c
do objeto de
esta licitação poderão
p
ser prestados
no loccal e horário in
ndicados na SEÇÃO A-PRE
EÂMBULO e no
n portal www
w.comprasnet.ba.gov.br.
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ANEX
XO II
MODE
ELO DE PR
ROCURAÇ
ÇÃO
Modalidade de Licitação

Número
o

és do presen
nte instrumen
nto, nomeamo
os e constituímos o(a) Se
enhor(a) ......................................................,
Atravé
(nacio
onalidade, esttado civil, pro
ofissão), portador do Registro de Iden
ntidade nº ..............., expe
edido pela ..........,
devida
amente inscriito no Cadasttro de Pesso
oas Físicas do
o Ministério da
d Fazenda, sob o nº ....., residente à rua
...................................................., nº ........ como nosso
o mandatário,, a quem ou
utorgamos am
mplos poderess para
o procedimentto licitatório in
ndicado acima
a, conferindo-lhe poderes pa
ara:
praticar todos os attos relativos ao
eços e
(apressentar propostta de preços, interpor recurrsos e desistir deles, contra-arrazoar, asssinar contratoss, negociar pre
demais condições, confessar, firm
mar compromissos ou acord
dos, receber e dar quitação
o e praticar to
odos os demaiis atos
nentes ao certa
ame etc).
pertin
Vitória da
d Conquista – BA, _____de
e ___________
________ de 20__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEX
XO III
Modalidade de Licitação

Número
o

MODE
ELO DE DECLARAÇ
D
ÇÃO QUAN
NTO À REGULARID
DADE FISC
CAL
(LEI COM
MPLEMENTAR nº 123/06)
[
[EXCLUSIVA
A PARA MICR
ROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUEN
NO PORTE]
umprimento à cláusula XII--2.1.1 da SEÇ
ÇÃO A – PREÂ
ÂMBULO do instrumento convocatório acima identificado,
Em cu
decla
aramos, para os efeitos da Lei Compleme
entar nº 123/0
06:
(

) Não haver restrição
r
na comprovação
c
o da nossa re
egularidade fiscal.
f

(

) Haver res
strição na co
omprovação da nossa re
egularidade fiscal, a cuja regularizaçã
ão procederem
mos no
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo term
mo inicial corre
esponderá à da
ata da declara
ação do vence
edor, ou do re
esultado
o, se houver.
do julgamento de recurso

[o
ou]

Vitória da
d Conquista – BA, _____de
e ___________
________ de 20__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEX
XO IV

MODELO
O DE PROV
VA HABIL
LITAÇÃO – PROTEÇ
ÇÃO AO
TRA
ABALHO DO
D MENO
OR
Modalidade de Licitação

Número
o

Declarramos, sob ass penas da le
ei, em atendim
mento ao quanto previsto no
n inciso XXXIII do art. 7ºº da Constituiçção
Federal, para os fin
ns do disposto no inciso V do art. 98 da Lei
L estadual nºº 9.433/05, qu
ue não empreg
gamos menor de
ho noturno, pe
erigoso ou insa
alubre,
18 anos em trabalh

( ) nem menor de 16 anos.

ou

( ) nem menor de 16 anos, sallvo na condiçã
ão de aprendizz, a partir de 1
14 anos.

Vitória da
d Conquista – BA, _____de
e ___________
________ de 20__.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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ANEX
XO V

M
MODELO
D DECLA
DE
ARAÇÃO DE
D PLENO CONHEC
CIMENTO
Modalidade de Licitação

Número
o

DEC
CLARAÇÃO
O DE PLEN
NO CONH
HECIMENT
TO
[EXCLUSIVA
A PARA O PR
REGÃO PRES
SENCIAL]
Em cu
umprimento do art. 120, II e art. 121, VIIII da Lei esta
adual nº 9.433
3/05, e em fa
ace do quanto disposto no art.
a
184, inc. V, e no arrt. 195 do messmo diploma estadual,
e
decla
aramos:
(

(

)

)

onhecimento
o e atendime
ento às exigê
ências de hab
bilitação.
o pleno co
[ou]
[exclusivame
ente para microempresas
s e empresas de pequeno porte
neficiárias da
a Lei Complementar nº 123/06]
1
ben
o pleno co
onhecimento
o e atendime
ento às exigências de ha
abilitação, re
essalvada, na forma do §1ºº do art.
43 da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fisca
al.

Vitória da
a Conquista – BA, _____de ___________
________ de 2
20___.
__
__________
__________
___________
__________
___________
_________
RAZÃO SOC
CIIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
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