EDITAL . PREGÃO PRESENCIAL 025/2019
ÍI - Regência Legal:
l
! Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente, a lei 8.666/93 e Leis Complementares 123/2006 e 147/2014,
Il - órgão Inter'essadol Setor:
Diversas secretarias
Ill - Modalidade:
! PREGÃO PRESENCIAL 025/2019

IV - Processo Administrativo n°: 179/2019

V - Tipo de Licitação:
Menor Preço

C

VI - Forma de Fornecimento:
Parcelado

VIl - Critério de julgamento:
Menor preço por LOTE.
viii - objÉto:
AQUISIÇÃO
EQUIPAMENTOS,
INFORMÁTICA,
IMPRESSORA,
ELETRODOMÉSTICO,
CONDICIONADOR DE AR, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS
DO MUNICÍPK) DE ITAJUÍPE-BA.
IX - Data, horário e local para o recebimento dos envelopes de propostas de preços,
documentos relativos à habilitação:
Data: 05 de Setembro de 2019.
Horário: 10:00 hs
Local Praça Adonias Filho. n' 16, Centro - Itajuípe - Bahia.
x. Dotação orçamentária: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
'R"E"cmsò's"oRçAMÈNTÃNos ' ," , .,
Tipo _.
UnicÍade""""
""""
""FrojetolAtividaãe"" "
""""""
" Elemento de Despesa_ __
"Tonté de Recursos" "
' RECURSOS ÒÃÇAMENTARJOS
Ti'E(j_ _ .__
"" Un!ãade
""
"
_ """" """ "" "
projeto/A"tiv idade
"Elemento de Gespesa
""""""
.
Fonte de Recursos

'

"

" '"' ' ' ôíoS.05.
03.05.00 Secretaria
Secretaria Municipal
Munic!ea| de
de,Educação
Ec! l!cação
_
_

, _ . ,...__ ,,_ _. _

l _4Í2067
4.90.SZ.ÕE.Ê'quipamentos
- Manutenção e De$envolvirento
e Ma!erial,Permanente
da Educação. Basica
.
.
. _.
l "
01 - Recursos de Transferência de Impostos Educação
25%
' .h
-':
! 03.05.00 Socretaria Municipal de Educação

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
"%0
"
Unidade
"" ""
Projeto/Ativ idade .
' El.emên.to. àe_i)espesa _

' 03.05.05. Secretaria Municipal de Educação
2067 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
l 3.3.90.30.00 Material de Consumo

"

Fonte de Recursos

,

l RECU.R.SO$ OR.ç,A.M,E!LT_ÁR!OS
""Í'ipo"""
""""" _ _ "

_

,,,,,] , ,

01- Recursos de Transferência de Impostos Educação
25%
:"..
".',',:' N
,:."
03.05.00 Secretaria Municipal de Educação
,üi&

Unidade _
_ _ _ _
erojeto/Ãtivídade "" """ " "

03.05.05. Secretaria Municipal de Educação
2067 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Elemento de Despesa
, .
Fonte de Recursos
custo estimado r$
, RECURSOS,ORÇ,AMENTÀR1OS,
' Tipo
""
Umdade_
_ _
Projeto/Attvidade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

03.05.00 Secretaria Munic!pa| de Educação _ ,,,. . ,. .. _ _. , _ ~
_ _ ._
03.05.05. Secretaria üunicipa!S,Ed.ucação "
2067 Manutenção e Desenvo|vire"niÒ da Educação Básica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Materiãl Permânênte
04 - Contribuição Salário Educação
"

3.3.90.30.00 Material de Consumo
04 - Contribuição Salário Educação
:' ·:.i'. i·....,,?i.zÉíigâ:'z3í3ilÊi'àÊi:..'?##g4[{!W.*3i;'R"É";'iiEí.Z'.','!'.'.i|l"·'{|í'"·!'!' 1i'!"·'i
í"" """ " _"_' ""'
03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
_

03.09.09 Secrétària Municipa,1 de Desenvolvimento,Socia1
2029 - Manutenção dos Serviços Aãâinistrâíiõa """ '
4.4.90.52.00 - Equip'àmentos e Material Permanente .
"
O - Recursos Ordinários

"" ""

. REcURmmRç~mRm ç "zjµ$ms%@NA'mgsmNNlmum=m====z,
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Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
! Elemento de Despesa
' Fonte de Recursos
rÊiÊaRsõsõRçAMENTÃRrjs'

"
"
"

Tipo
Unidade
projetolAtividade
"Elemento de Despesa

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09,09 Secretaria Municipal de DeSenvo|vimento Social
2035 - Apoio e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa
Família l IGD
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiâ| Permanente
29 - Transferência de Recursos do FNAS
- -_]
l, 03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvo|yjmento Social
' 63.09.09 Secretaria Municipal de DesenvoIv'Ínento Social
2035 - Apoio e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa
l Familia/IGD
3.3.90.30.00 Material de Consumo

'"

M

Fonte de Recursos

!" RÊcíjks

'

29 - Transferência de Recursos do FNAS

'

-F.-

- -:

.
03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secmtaria Municipal de Desenvolvimento Social

Projeto/AtNidade
' Elemento de Despe$a
' Fonte de Recursos
RECURSOS"ORÇAMENTÃRIOS

2029 m Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00 Material de Consum'?.
O - Recursos Ordinários

Tipo
Unidade
' ProjetoÍAtividade

03.09.00 SecnMaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 SecrMaria Municipal de De_senvolvimento Social
2041-Serviço de Convivência e Fortalecimento ãe Vínculos "

Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
.

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social"'
03.09.09 Secretaria Municipal de DesenvolvimenÍo Social
2041-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

""

Tipo
Unidade
n5rojeto/Atividade
"Elemento de Despesa_

_

",

"
03.09.00 Secmtaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 SecrMaria Municipal de Desenvolvimento Social"
2042-Serviços de Prutòção Social -CREAS "

"

29- Trans do-FNAS
4.4.90.52.00
Equipamentos e Material Perma nente
g
'

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2042-Serviços de Proteção socjal-cRÊAs
""
_
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29- Trans do FNAS
-

"

E|ement(? de Despesa
_
" Fonte de Recursos "
l RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

"
"

g

_

,
q
J

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

"
"

_
.
Fonte de Recursos
' RÈCURSOS oRçAMENTÃR'iõS '

Tipo
Unidade
projeto/Atividade
Elemento de Despesa
' Fonte de Recursos
: RECURSOS
AMENTÀRIOS

"""""""'""" 'J"'

'

,Jipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
,fonte de Recursos
l RECURSOS ORÇANIENTÁRIOS
Tipo
Unidade
Pro'eto/Atividade

'

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pe.rmanente
29- Trans do FNAS

Tipo
"Ünidade
'
' Projeto/Atividade
" Elemento de Despesa
l Fonte de Recursos
_
l RECURSOS ORçAMENTÁRIOS
l Tipo
' Unidade
' projeto/Atividade

_

__

3.3.90.30.00 Material de Cons±o
29- Trans do FNAS

Qipo
U'nidade
' projeto/Atividade
" Êlemento de Õespesa
" Èonte de Recursos
_
l RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

_

l

Tipo
' Unidade

2040Serviço— de
PrcMção Social
-CRASPermanente
4.4.90.52.00
Equipamentos
e Material
29- Trans do FNAS
..
'. ,
.

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
_ ""
2040-Serviço de Proteção Social -CRAS
"
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
"
"-4
29- Trans do FNAS
m' '", ,-' '
""'
'"'"'"""'
03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2100-Gestão das Ações do Programa Primeira Infância Criança
Feliz
3.3.90.30.00 - Material de CoAsumo
29- Trans do FNAS
,
,·
'

- —q

,"'

03.09.00 Secmaria Municipal de Desenvolvimento Social"
03.09.09 Secnetaria Municipal de Desenvolvimento Social
2100-Gestão das A ões do Pro rama Primeira Infância Crian"""
"

"
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l

\
i,

V

l

l Feliz

Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
CUSTO EST7MADO RS
RÈCURSOS ORÇÂMENTAFUÕS

i 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
29- Trans do FNAS
'

'

'

l Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

'

'
.. . . . . .

03.02.00 Coordenadoria de Gabinete
03.02.02. Coordenadoria de Gabinete
2008 - Manutenção dos SeMços Administrativos
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
O - Recursos Ordinários
g

RÊcÜRsõsõR¢aÊNTÃRim""""
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
l Elemento de Despesa
_ _ _
l Fonte de Recursos
CUSTO ESTIMADO RS
RECURSOS ORÇAMENTARiOS""""" " "" " """ ""
Tipo
Unidade
projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS
' Tipo
Unidade
ProjetolAtividade
' Elemento de Despesa
"
. _Fonte
_
de Recursos
' CUSTO ESTIMADO RS
i RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Tipo
_
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
_ Fonte de Recursos
l CUSTO ES17MADO RS

"
_

"

Elemento de despesa
Fonte de recursos
RECU
ORÇAMENT
Tipo
Unidade
'

"
.

O - Recursos Ordinários
l
_

03.06,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
03.06.06. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
, 2005 - Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.00 - Eguipamentos e Material Pemanente
O - Recursos Ordinários
""

"

_

03.06.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento UrÜno
03.06.06. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
2005 - Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00 Material de Consumo
o - Recursos Ordinários"
.···1'

t

.

.

,,

,

"

·'

,

""

__

_ __

m

03.04.00 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.04.04 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
2013 - n Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

"
"

Fonte de Recursos
RECURSOS ORÇAMENTARIOS
Tipo
Unidade
""
_
projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
CUSTO ESTIMADO RS
RECURSOS QRÇAMENT
Tipo
_ Unidade
projeto/atividade

"

03.03.00 Procuradoria jurídica do Município
03.03.03. Procuradoria do Município
2008 - Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00 Material de Consumo

I
l
" 1
l
_ j
"""
"'

,' RECURSOS ORÇAMENT
Tipo
Unidade
projetolAtividade
Elemento de Despesa _""

.

03.02.00 Coordenadoria de Gabinete
03.02.02. Coordenadoria de Gabinete
2008 - ManutenàÒ à"ôí'SõKíea'mÂinistrativos
3.3.90.30.00 Material de Consumo
O - Recursos Ordinários

l 03.03.00 Procuradoria Jurídica do Município
_
i 03.03.03. Procuradoria do Município
2008 - Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
O - Recursos Ordinários

_
"

,

O - Recursos Ordinários
· ' ""
03.04.00 Secretaria Munlc pal de Administração e Finanças
03.04.04 Secretaria Municipal de Mministração e Finanças
2013 - n Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00- Material de Consumo
O - Recursos Ordinários
"
"

'l

,
. ,
,.
k
:,
iP, -:Ss ..
_ ___
03.07.00 - Secretaria Municipal de
Saúde
".
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde
1005 - Implantação, Aparelhamento e adequação de Unidade
Básica de Saúde.
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
~
02 -TranfS. De Recursos de lm ostos a Saúde 15%
t

l

Í
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Fr'

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secnetaria Municipal de Saúde

ii

l
j
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l

p'ojetolativ idade

1005 - Implantação, Apamlhamento e Adequação de Unidade
Básica de Saúde.

,'l

Elemento
de despesa
Fonte de recursos

44905200
- EquipamentoZ
e Material
Permanente
14 - Transf.
Rec. Sistema único
de Saúde
- SUS

l

RECURSOS ORçAMENTÁRIOS
Tipo
Unidade
'
Projeto/atividade "
'"Elemento âe despesa

')'-AS',

Fonte de recursos
"RECUR5Õ"S ORçAMENTÁRIOS
Tipo
_
Unidade
"
"
erojeto/atividade
"
"Ê'lemento de despesa
Fonte de "recursos
=ÜRSõSõRç=NTmos

02 - Transf. Rec. de lm ostos Saúde 15%
' =

:""

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secmtaria Municipal de Saúde
2050. BIOCO da Atenção Bás ica
33903000 - Material de Consumo
14 - Transl Rec. Sistema Unico de Saúde - SUS

""

,

l

Tipo
Unidade
"Projeto/atividade
l

g
03.07.00 - Secntaria Municipal de Saúde
_
03.07.07- Secmtaria Municipal de Saúde
2045- Manutenção do serviço administrativos
449052OO - Equjpamentos e Material Permanente

03.07.00 - Secnetaria Municipal de Saúde
03 07.07- Secretaria Municipal de Saúde
2050. Bloco da Atenção Bás ica- Fixo

Elemento de despesa
"
Fonte"'de recursos
"
wajRsõs=ÃÁÊmNós""
,

_

449052OO - Equipamentos e Materiai Permanente
14 - Transf. Rec. Sistema Unico de Saúde - SUS "

_ _:
_

"~1.

Tipo
Unidade
"
Projeto/atividade ,
EÍemento ãe despesa

03.07.00 - SecrMariã Municipal de Saúde
03.07.07- SecrMaria Municipal de Sãúde
2060 - BIOco da Atenção Básica: Saúde Bucal
33903000 - Material de ConFumo

"

Fonte de recursos
REcURsoS ORçAMÊNTÃRIÍ5S'
Tipo
, "' Unidade
projeto/atividade
Elemento de despesa _
Fonte de recursos
, 'RÊCURsõS"'õRçAMÊNTÃR'i6S"'
Tipo
Unidade, "
Projeto/atividade

14 - Transf. Rec. Sistema Unico de Saúde - SUS
"""i
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- SecrMaria Municipal de Saúde

'

""k

'
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúcie ""
03.07.07- SecrMaria Municipa| de Saúde
""
2058 - Media e alta complexidade: Centro de especialidade
Odontológica
33903000 - Material de Consumo

Elemento de despesa
',

!
i

Fonte de recursos
RECURSOS
ORÇAMENTÁRIOS
Tipo
_
Unidade
"
Projeto/atividade
Elemento de despesa
Fonte de recursos

'

2063 - Gestão dos RèCúrsos da Vigiiância e"m Saúde_
33903000 - Material de Consumo
14- Transf. Rec. Sistema Único de Saúde - SUS

'
'
"

Unico de Saúde - SUS
l' 14
" - Transf. Rec Sistema
'
03.07.00 - Secnetaria Municipal de Saúde __
03.07.07- Secretaria Municipal ãe Saúde
_
2048 - BIOCO da Atenção Básica
33903000 - Material de Consumo
14 - Tran!sf. Rec. Sistema Unico de Saúde - SUS

"

i

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
08 dias uteis a parti da solicitação da secretaria especifica.
XI. Prazo de Vigência do Contrato:
XII - Capital Minimo ou Patrimônio Liquido
Da data de assinatura até 31 de Dezembro de Mínimo:
2019 ou com a entrega total dos produtos, o

que ocorrer primeiro.
Não exigido
XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
serão prestados pelo (a) pregoeiro(a) diariamente, das 08:00hs às 12:00hs, na sede da Prefeitura
Municipal, Sala de Licitações, sito à Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 Itajuípe Bahia.

""_U'
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Pregoeiro (a) Responsável:
Charles Oliveira dos Santos
PREGOEIRO

XIV-COND1çÕES DE PARTICIPAÇÃO
14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que atenderem a todas as exigências
deste Edital e seus anexos.
14.2. Não será admitida nesta licitação a partlc|pação de:
a)

b)
c)

C

Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de
participar de licitação e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Itajuípe:
Empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
Pessoas jurídicas das quais participem, seja a que titulo for, dirigentes ou servidores da Prefeitura
Municipal de Itajuípe:

XV - DA LEGISLAÇAO APLICAVEL

15.1. O processo licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis n° 10.520, de 17 de
julho de 2002 e n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e Leis Complementares n° 123/2006 e n° 147/2014.

XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a) por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório. venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega
dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente
conforme modelo do Anexo lV), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente
assinada pelo sócio administrador da empresa, juntamente com cópia do contrato social da empresa.
16.2.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

C

16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao(à) pregoeiro(a) a
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO, separada de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVII e XVIII abaixo, dando
ciência de que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme
modelo (Anexo V).
16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME
(Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido enquadramento,
apresentando, em separado de qualquer envelope, os seguintes documentos:
a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra
nos Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno
Porte e de que não lhe recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06, conforme modelo constante do ANEXO VII;
16.5. Quando, por equivoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas nos
subitens 16.3 e 16.4 'a', a omissão poderá ser sanada junto à Pregoeira. desde que a empresa tenha
credenciado representante para participar da sessão com amplos poderes de representação, por
meio de declaração escrita de próprio punho ou declaração oral reduzida a termo na ata da sess"
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precluindo o direito de fazê-lo caso não esteja presente, não haja representante credenciado ou
omita-se

novamente.

16.6. Recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes.

16.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.
16.8. É FACULTADO AOS INTERESSADOS O ENVIO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE
HABILITAÇÃO via postal, por portador ou por qualquer outro meio de entrega, desde que os mesmos
sejam recebidos até o horário do inicio da sessão, acompanhados da Declaração de Habilitação
(Anexo V), e, se for o caso, dos documentos para comprovação de enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo VIl), em separado, ou seja, as mencionadas
declarações deverão ser enviadas EM UM ENVELOPE A PARTE, FORA DOS ENVELOPES de
Propostas de Preços ou de Habilitação.
16.8.1 Ao optar por essa forma de participação. descrita no subitem 16.8.,a licitante estará
renunciando o direito de ofertar lances assim como interpor recurso,

C

XVII - PROPOSTA DE PREçOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa,
identificado como Proposta de Preços. endereçada ao (a) Pregoeiro(a), desta forma:
AO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE
AJC PREGOEIRO(A)
PREGÃO PRESENCIAL 025/2019
LICITANTE:
ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO)
17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em Lingua
Portuguesa. salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente. preferencialmente com suas
páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada
e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.
17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não sendo admitidas propostas alternativas.

C

17.4. A proposta deve apresentar os preços unitários, conforme especificações do Anexo I deste
edital, expressos em RS (reais), com apenas duas casas decimais após a virgula.
17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se
a condição de pagamento à vista, não devendo por isso. computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
17.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.
17.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de, no minimo, 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta.
17.7.1. Caso a proposta não indique o prazo de validade, esta omissão será interpretada como aceite
do prazo acima estabelecido.
17.8.

Iniciada a sessão pública do pregão. não cabe desistência da proposta.
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XVIII - HABILITAÇAO - ENVELOPE B
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18.1. As licitantes deverão mcluir no Envelope B-HABILITAÇÃO a documentação abaixo que
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original
para ser autenticada pelo (â) Pregoeiro(a) ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado
da seguinte forma:
AO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE
A/C PREGOEIRO (A)
PREGÃO PRESENCIAL 025/2019
LICITANTE:
envelope "b",(documentoS,,para HAB|LITAçÁQ)-.18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. A Habilitação Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

C

a)

Em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro;

b)

Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, com carimbo do registro;

C)

No caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, com carimbo do registro acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, com carimbo do registro e autenticação;

d)

No caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em

exercício, autenticado, com carimbo do registro;

C

e)

Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

f)

Cédula de identidade ou outro documento equivalente do
administrador).

representante

legal (sócio-

18.2.1.1. Em todos os casos o objeto social deverá ser compatível com as atividades a serem
exercidas no objeto desta licitação.
18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPj);

b)

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual:

C)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela
Secretaria da Fazenda do Governo do Estado;

d)

e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela
Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Proc adoria
da Fazenda Nacional (CERTIDÃO CONJUNTA):
,,
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f)

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos/CND;

g)

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
18.2.3. A Qualificação Técnica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando ter fornecido os produtos em características, quantidade e prazo similares ao
da presente licitação. referente ao(s) 1TEM(s) que a empresa apresentar cotaçãoa.1,) Preferencialmente, os atestados deverão apresentar o reconhecimento da firma do
emitente e conter: discriminação dos produtos, com as respectivas quantidades e período da sua
realização. Deve ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da empresa ou por pessoa que
exerce função de chefia do órgão ou da empresa.

a.2.) Nos casos em que as informações contidas no atestado não forem suficientes para se
verificar as características do fornecimento o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligência com o objetivo
de melhor instruir o processo, inclusive, com a verificação de outros documentos que complementam
ou reforcem os dados extraídos do atestado.

a.3) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente.
a.3.1) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa
proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham
pelo menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da
empresa proponente.

C

18.2.4. A Qualificação Econômico-Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a)
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social. já exigíveis
e apresentados na forma da lei, constando obrigatoriamente o selo de declaração de
habilitação profissional - DHP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome
do contabilista responsável pela confecção do documento, com termos de abertura e
encerramento devidamente registrados na Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa.
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta:

B)

Certidão Negativa de Falência e Recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante,
dentro da validade.

18.2.5. Documentação Complementar:
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a)

Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal,
através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da
empresa conforme o modelo do Anexo VI.

b)

Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar com nenhum Órgão Federal,
Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo VIII deste edital:

18.3. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados
em lingua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para
o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
18.4. Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 30(trinta)
dias a contar da data de sua expedição.
18.5. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

€)

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto nas Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014, deverão apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição:
b)

Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de Regularidade Fiscal e
Trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame.
prorrogáveis por igual período. a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito. e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa;

C) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
8.666/93, especialmente a definida no art.81.

XIX=jULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE
19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá inicio a sessão pública do pregão, com a divulgação
das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas
pelo edital;

C

19.2.1. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal
ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento:
b) apresentem valores manifestamente inexequíveis;
c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.
19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;
19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o
seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o Pregoeiro(a)
negociar, visando obter preço melhor.
19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contratação.
19.6. Após a classificação das propostas, o(a) Pregoeiro(a) fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada d ^
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente,
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19.7. O(a) Pregoeiro(a) selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na
impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas
as melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos,
até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
19.8 Apenas para efeito de registro serão admitidos lances verbais cujos valores se situem
acima do menor valor anteriormente registrado.
19.9. O(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau minimo para ser ofertado
pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção
das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar n°. 123/2006, a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do
regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:

C

19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada.
19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam
presentes à sessão.
19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
19.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o(a) Pregoeiro(a)
examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(ns)/lTEM(s) e valor(es),
decidindo motivadamente a respeito.

C

19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas
condições de habilitação
19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências edilícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo(a) Pregoeiro(a), com a posterior
homologação do resultado pela Autoridade Superior.
19.15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitarias, o(a)
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classihcação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
19.16.O(S) 1icitante(s) declarado(s) vencedor (es) deverá(ão) apresentar ao(à) Pregoeiro(a), no
prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas após o encerramento deste Pregão, nova proposta
escrita acompanhada de novos preços.
19.16.1. O não cumprimento do prazo descrito no subitem 19.16. ensejará a desclassificação da
licitante considerada vencedora, convocando-se as demais licitantes por ordem de
classificação.

f
Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 |tajuípe - bahia
TEL./FAX: (73) 3238-1712 E-MAiL: LIC|TA|TAjU|PE@HOTMA|I C(')M

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR - 11/11/2019 19:09:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3f9b0f3-b6ee-4c5c-98e8-92aa423089b1

piírt r' t n

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUÍPE

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAjUÍPE

'l Ca ' tl .

7t

!mn?uÉE

19.17 Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes
e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo (a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e
licitantes presentes;
19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da
proposta, que não causem prejuízo à Administração ou lesem direitos dos demais licitantes.
19.20.O(s) envelope(s) de documento(s) deste pregão que não for(em) aberto(s) ficará(ao) em poder
do pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da homologação da licitação, devendo O(S)
1icitante(s) retirá-lo(s), após aquele período, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de descarte do(s)
envelope(s).
XX - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNAÇÕES
20.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos sobre os termos do edital até 2(dois) dias
úteis da data marcada para abertura dos envelopes, por meio de questionamentos enviados via
|icitaita|u[pe(@hotmaii.co[n

C

20.2. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por |rregu|ar|dade deste
Edital, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03
(três) dias úteis. Art. 41, §1° da Lei 8.666/93.
20.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração o licitante que
não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e
habilitação. hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Art. 41 §2° da Lei 8666/93.
20.4. O instrumento impugnatório deverá ser protocolizado na sede da Prefeitura Municipal de
Itajuípe, sendo que não será aceito o envio do mesmo via e-mail.
20.4.1. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório que resulte em alterações na
elaboração da proposta ou inclusão de documento(s) de habilitação, será designada nova data para a
realização do certame. Nos demais casos, a data da sessão será mantida e o processo deve seguir
seu curso normal
20.5. A wnpugnação feita tempestivâmente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

C

20.6 Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a reahzação
do certame.
XXI - DOS RECURSOS
21.1. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso. ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término
do prazo do recorrente.
21.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do(a)
Pregoeiro(a) importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor.
21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
21.4. O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro (a) terá efeito suspensivo.
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21.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XXII - ADjUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso. o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente
interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
22.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
XXIII - DA CONTRATAçÃO

C

23.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante
vencedora, serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste
Edital, seus Anexos. na 1eçµslação vigente e na proposta do licitante vencedor.
23.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que
deverá comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento
da convocação.
23.3. O prazo estipulado no subitem 23.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pelo município.
23.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições
estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem
de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
23.5. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de Dezembro de 2019 ou com a entrega total
dos produtos, o que ocorrer primeiro.

C

23.6. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido
das Leis Complementares n° 123/2006 e 147/2014, que se sagrarem vencedoras do certame e que
contenham alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
5(cinco) dias úteis. cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame. prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.
23.6.1. A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, definida no art. 86,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercicio
do direito de preferência.
23.6.2. Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
23.6.3 Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as
condições de habilitação.
23.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:

Praça Adonias Filho, N°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 ÍTAJUÍPE - BAHIA
TEL./FAX: (73) 3238-1712 E-MA|L: L|C[TA|TAJU|PE@HOTMA|L.COM

Documento Assinado Digitalmente por: MARCONE AMARAL COSTA JUNIOR - 11/11/2019 19:09:59
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a3f9b0f3-b6ee-4c5c-98e8-92aa423089b1

PODEREXECUTIVO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAjUÍPE

!q

!

!

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração,
ou;
b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
23.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo Ill deste Edital.
23.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
XXIV- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
24.1.

O pagamento devido à empresa contratada será efetuado, através de crédito em conta
corrente ou cheque nominal, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento da veiculo de acordo
com a descrição do contrato.

24.2.

Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos serviços, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.

24.3.

Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará
em aprovação definitiva do objeto.

24.4.

A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de
preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas hscais/faturas emitidas com
outros CNPjS.

C

24,5 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas.
XXV - REAJUSTAMENTO
25.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreaµstáveis.
25.2. Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, ||, d - Lei
8 666/93.
f

XXVI - DA ENTREGA DO OBJETO E DA FISCALIZAçÃO
26.1. O fornecimento do objeto desta licitação ocorrerá de forma integral, observadas as condições
descritas no Termo de Referência e Minuta do Contrato,
26.2. Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do
objeto da licitação.
26.3. A contratante poderá rejeitar o objeto entregue em desacordo com as especificações, sem ônus
para a Administração.
XXVII - DAS SANÇÕES
27.1.A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a
empresa será considerada inadimplente e estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
global do serviço a ser contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o município, pelo
prazo de 02 (dois) anos.
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27.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e
penalidades descritas na Minuta do Contrato, Anexo Ill, deste edital:
XXVIII - DA RESCISÃO
28.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais
previstas nas Leis n° 8666/93 e 10.520/02.
28.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato. nas hipóteses
previstas nos incisos l a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
28.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos inásos l a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
XXIX -DA REVOGAÇÃO E

L

29.1. A Administração. observadas rãzões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas,
poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo
de ilegalidade. mediante despacho fundamentado.
29.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual.
29.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório.
XXX - DAS DISPOSIçÕES
30.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a)
Pregoeiro(a), se necessario, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação.
reabrindo-se o prazo ncialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
30.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação;
30.3. Os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade da
empresa a ser contratada.

C

30.4. É facultada ao (à) Pregoeiro (a) ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório,
desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar,
originariamente, da proposta.
30.5, A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
30.6. O (A) Pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta. desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e
a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão e que não
comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
30.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
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30.8. Fica entendido que o Edital - PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um documento e que seja
omitida no outro, será considerada válida.
30.9. O (A) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos, em ata.
30.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.

€

30.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
a) Anexo l - Termo de Referência/Especificações dos equipamentos.
b) Anexo ll- Proposta de Preços:
C) Anexo Ill- Minuta do Contrato:
d) Anexo lV- Modelo de Credencial:
e) Anexo V- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação:
f) Anexo VI- Declaração da lnexistência de Menor no Quadro da Empresa;
g) Anexo VIl- Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte;
h) Anexo VIII- Modelo de declaração de idoneidade.
30.11. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca da
Contratante, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
30.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo (a) Pregoeiro(a). com observância da legislação em
vigor, em especial as Leis Federais n° 10.520/2002 e, subsidiariamente a n° 8.666/93.

Itajuípe - BA, 22 de Agosto de 2019.
r
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liveira dos Santos
PREGOEIRO
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ANEXO l

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIçÃO DE MATERIAIS

1. DO OBJETO
Aquisição de materiais diversos como: Equipamentos Eletrônicos, de Informática e Condicionador de
Ar para atender as Secretarias do Município de ltajuipe-Ba.
2, DA JUSTIFICAT1VA
A presente aquisição visa a substituição de equipamentos depreciados pelo tempo de uso bem como a
aquisição de novos equipamentos necessários para oferecer um serviço de qualidade, como também para
melhorar o ambiente de trabalho nas Secretarias Municipais, bem como outras repartições pertencentes ao
Poder Público Municipal de Itajuípe. Em virtude disso, faz-se necessária a aquisição de materiais diversos
como: equipamentos eletrônicos diversos de informática e condicionador de, a fim de oferecer boas
condições de trabalho aos servidores, para que estes prestem um bom serviço ao cidadão. Diante do
exposto solicitamos deste departamento que seja feito o processo licitatório para a aquisição dos materiais
conforme descri ão no Anexo l deste Termo de Referência

C

LOTE 01- FOTOGRAFIA

ITEM

01

02

03

C
04

DESCRIÇÃO
Câmera DSLR - somente corpo
Sensor Full-Frame de 20.2 megapixels - Sensor l
CMOS de quadro completo 26,2 MP
ISO 100-40000, que pode ser expandida para

UND

ISO 50-102400
!
LCD touchscreen de 3 "com 1,04 m de ponto; '
interface touchscreen;
Gravação de Videos Full HD
11 Pontos de Auto Focus
Sistema Wi-Fi e GPS
Lente para câmera DSLR
Objetiva 24-105mm
Alcance Focal e Abertura f/3.5-5.6 IS TM
Lente para câmera DSLR
Lente 75-300mm
' Alcance Focal e Abertura Máxima: 75-300mm
1:4-5.6
STM

UNO

Cartão de memória
Cartão 64gb
velocidade 95mb's
Tipo: Sdxc - Classe 10
Para câmeras DSLR

l

QTD

I

l

l
,

UND

l

01

UNO

l

01
,

UNO

'
01

!

06

Tripé para Câmera DSLR
05

06

' Suporta até 3kg
Altura máxima 1,70 cm
Altura minima 62cm
Monopé Para Câmera DSLR
Altura máxima 1,70 cm
Altura minima 50 cm
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l Bateria para Câmera DSLR
Modelo: LP-E8 - Para uso em Câmeras DSLR
compatíveis;
' Compatível com carregador de bateria LP-E8
'

07

L

08

L

09

C

10

ITEM
01

Tipo: Bateria de ions de lítio recarregável;
Tensão nominal: 7,2 V CC; Capacidade
Nominal' 1120 mAh; Temperatura de operação:
0-40°C Dimensões, 37,1 x 15,4 x 55,2 mm:
' Peso: aprox. 52 g
Bateria para Câmera DSLR
Modelo:
LP-E6N
Para uso em câmeras DSLR compatíveis
Compatível Com Carregador De Bateria LC-E6N
Bateria recarregável de ions de Lítio (1800 mAh)
para câmeras Canon EOS compatíveis.
Tipo: Bateria de ions de lítio recarregável:
Tensão nominal: 7,2 V CC: Capacidade
, Nominal: 1865 mAh: Temperatura de operação: i
0-40°C; Dimensões: 38,4 x 21 x 56,8 mm:
Peso: aprox. 80 g
Led iluminação DSLR
160 LED"S para iluminação otimizada ou difusa;
Chave de giro para ajuste on l off e intensidade
de brilho
Acompanha três hltros (filtro branco para
' suavizar a luz; filtro amarelo para reduzir a
temperatura de cor), adequado para ambientes
diferentes.
Sapata padrão DSLRK, para que possa ser
instalado em câmeras e filmadoras com sapata
padrão DSLR.
BATERIA:
Tipo de Bateria: Ion lnfoLITHIUM; Li-ion
Sem efeito de memória (Pode ser carregada a
qualquer
momento)
Vida
útil
mais
longa
Potência:
48,8Wh
Capacidade:
6600
mAh
Tensão
de
saída:
7.4v
CARREGADOR:
Bivolt
automático
Tensão
de
entrada:
100-240V
Frequência:
50/60Hz
Tensão
de
saída:
8.4V
600mAh
ESPECIFICAÇÕES
ILUMINADOR:
Quantidade
de
LED:
160
peças;
Potência:
9.6W:
Voltagem:
7.2V-8.4V;
Temperatura de cor: 5600K/ 3200K:
Dimensões:
14
x
9.5
c
5,7
cm
Peso: 235g.
Bolsa para Câmera fotográfica profissional
Descrição: fabricada com nylon com tratamento
especial para repelir água; Compatível com 1
câmera, 2 ou 3 lentes e um flash; Possui bolsos
externos para baterias e pequenos acessórios;
2 bolsos laterais e um frontal para acessórios
*1ncluso al de ombro.

DESCRIÇÃO
Aparelho para projeção

UNO

04

UND

02

UND

02

'

UNO

02

UND

QTD

UND

03
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Tecnologia: 3 Lcd.
Método de projeção: frontal l traseira l montada
no teto.
Resolução Nativa: 1280 x 800 (Wxga).
Contraste: 15000:1.
Reprodução de Cores: Acima de 1.07 bilhões de
cores.
Luminosidade l Brilho: 3.500 Ansi Lúmens em
branco e 3.500 Ansi Lúmens em cores.
Aspecto l Formato de Exibição l Formato de
tela: 16:10 (nativo).
Tipo: Zoom Óptico (Manual) l Foco (Manual).
Entradas: 2x Hdmi, 2x Vga (D-Sub 15 pin), lx
Rea (Video amarelo), 2x Rea (Audio Branco e
Amarelo), 2x Audio Stereo Mini, lx Usb Type A
(Memória
Usb, Wireless
Lari,
Camêra,
Download). lx Usb Type B (Display Usb,
mouse, Controle, Download), lx R232C, lx
RJ45,
Saída: lx D-Sub 15 pin, lx Audio Stereo Mini.
Sistema de Som embutidosl Alto Falante: 5 W
(Mono).
Nível de Ruido: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo
Brilho).
Controle Remoto: Sim.
Peso (Sem Embalagem) - Kg: 2, 70 Kg.
Peso (Com Embalagem) - Kg: 3,81 Kg.
CABO HDMI 5 metros

€
02

HDMI 1.4 High Speed
Canal de retorno de áudio
5 metros

,

UND

01

UND

QTD

LOTE 03- AUDIO
ITEM

01

DESCRIÇÃO
Microfone Duplo de Lapela Para Câmeras
l Dslr com fio;
Tipo de microfone: Dinâmico:
Comprimento do cabo 1,5 m;
Conector de saída: P2 l P3

l
UND

!

02

d

Cabo extensor para microfone lapela
02

€

Comprimento do cabo' 2 m
Plugue entrada e saída: P2

UNO

i

02

,

Microfone dinâmico com transmissor sem
fio;
Microfone:
Alcance até 30 metros. Resposta de frequência
03

de 100Hz à 15KHz. Botão liga e deslig'Impedância de 600 Ohm. Sensibilidade de 72dB 3CjB. Pode ser usado com ou sem fio.
Transmissor. Tipo entrada PIO: Transmissão: '
FM.

UND

01

04

Cabo Adaptador para microfone
Entrada: (fêmea) PIO para saída P2 (macho)
Microfones sem fio com transmissor - Mesa

UNO

01

UND

01

05

Especificações
Transmissor:
Frequência:
190-830MHz
Estabilização da frequência:
80dB. Sensibilidade: 6uV Canal: 3ch. Saída de
Áudio: O - 300mV Alimentação: Fonte (bivolt) 1 1 DV l 220V. Potência: 200mA. Harmônicas
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altos: 40dB. Faixa de cobertura: 20M
Especificações Microfone: Frequência: 190830MHz. Estabilização da frequência: menor
que 0.002%. Potência de saída: 10mw. ,
Consumo de Corrente: menor que 25mV Vie
Band: Main band 40dB, Modulação: FM,
Microfone: 600 Ohms. Bateria: 9v. Antena:
l Interna.
Bateria 9V. 1
Caixa acústica amplificadora com pedestal
Potência de saída (RMS)
200 W
Tipo de alto-falante
Woofer
Formato do alto-falante
Caixa
Largura: 790 mm
Profundidade: 360 mm
Altura: 440 mm
Entrada MIC balanceada com conectores XLR e
TRS 1/4"
-Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2
-Controle de volume MASTER
-Reproduz arquivos MP3 através de porta
USB/SD card
, -Comunicação via Bluetooth
! -Receptor de FM
-Leitor USB l SO Card
-Conector XLR macho para Pre-out
-Rodízios incorporado ao gabinete para
facilidade de transporte
-Receptáculo de 35 mm já incorporado para
montagem em pedestal com sistema de
travamento;
Dimensões (LxAxP): 440x790x360mm
Peso: 17kcj

Ik

06

LOTE 04- INFORMÁTICA
ITEM4 _
'

01

ii_

DESCRIÇÃO

UND

QTD

UNO

01

Comp tador DeskÍop
Plataforma de hardware: PC
Sistema operacional: Windows
Tipo do processador: Intel Core i7
Especificações:
- Intel Core 17-9700K
- Soquete CPU: LGA 1151
- Potência de Design Térmico (TDP): 95W
- Suporte de memória Optane
- Suporte vPro
' - Tecnologias de Performance: Turbo Boost 2.0,
Turbo Boost Max 3.0
- Tecnologias de seq urança: Proteção de
dispositivo com proteção de inicialização
Atuação:
- Número de núcleos: 8
- Número de processos: 8
- Velocidade base do clock: 3,6 GHZ
- Velocidade Máxima de Impulso: 4,9 GHz
- Cache L3: 12 MB
Suporte de Memória:
- Suporte de Memória: DDR4 2666 MHz
- Arquitetura de Canal: Canal dupio

Praça Adonias Filho, n°. 16 - Centro CEP: 45.630-000 |tajuípe - bahia
TEL./FAX: (73) 3238-1712 E-MA|L: L|C|TA|TAjU|PE@HOTMA|L.COM
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Tecnologia:
, - Suporte AES
- Virtualização: Intel VT-d
Gráficos integrados:
- Chipset gráfico: Gráficos Intel UHD 630
l - Velocidade base do clock: 1200 MHZ
' Velocidade do processador"
3,40 GHz
Tamanho da memória: 8 GB
Tamanho do HD: 1TB

Hxww»&4wi·:

Conector de força: 6 pinos
Fator de forma: ATX
Comprimento máximo da GPU: 265 mm
Dimensões do cartão (L x H): 10,43 "x 4,65"
Largura do Slot: Slot Duplo

NOBREAK
' Frequência: 60HZ 1% (para operação bateria) Forma de onda do inversor: - Senoidal por
aproximação (retangular PWM - controle de
' largura e amplitude) - Número de tomadas
(Padrão NBR14136): 6 tomadas
CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento (Modo Rede): 95% - Acionamento
do inversor: < O, 8 ms - Bateria interna: 1 bateria

f

02

12Vdd 7Ah - Peso liquido M' 5, 5 - Peso bruto
: [kg]: 5, 8 - Dimensões a x L x P [mm]: 199 x 99 x
l Ê:%p,imento do cabo de força do nobreak

e kmt'mru.rú

I

l (Real)

l' -

"d" qP

'

- Suporte Multi-Monitor: 4
' - 1 x DisplayPort 1,4
- Resolução máxima: 7680 x 4320 a 60 Hz
l - Resfriador: WINDFORCE 2X
' - Requisitos de sistema: Limitação de PSU do
Sistema (W): 300 l GPU-TDP (W): 50 (Rea1)/
, Total de Potências Gráficas-TGP (W): 105
j

W'e.

l

! Placa de VIdeo off board:
' Especificações: Interface.
- PCl Express 3.0 x16
Chipset:
- Fabricante" NVIDIA
- GPU: GeForce GTX 1650
- Clock Core: 1815 MHz
- Núcleos CUDA: 896
Memória:
- Clock de Memória Eficaz: 8002 MHZ
- Tamanho da memória: 4GB
- Interface de memória: 128 bits
- Tipo de memória: GDDR5
APl 3D:
- DirectX 12
- OpenGL 4.5
Portas:
: - 3 X HDMI 2.0b

C

pm

ITRJUIP'E

UNO

01

' [mm]: 1500 50 - Protetor entre fase e neutro:
Máxima energia de surto [j]: 276 Máxima
corrente de pico 8/20? S [A]: 4500 Tensão de
, operação [V]: 175
l Produto bivolt
Dimensões do produto
11x30x20cm;13,3
Kg
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HD EXTERNO
Capacidade de armazenamento da memória' 2
TB
Tamanho da memória externa: 2 TB
Capacidade de armazenamento digital: 2 TB
Sistema operacional: Windows
Plataforma de hardware: Windows® 10,
Windows 8, Windows 7
Interface do hardware: USB 3.0
Peças para montagem: Discol Cabo USB 3,0 de
46 cm (18 pol)
l Velocidade de transmissão de dados:
5120 Mbps. Ou superior_
.
_
Z' '"""""""'"·
",, si.,,. ,:

ITEM

UNO

02
l

,

TE 05- BEBEDOUROS/OUTROS
DESCRIÇÃO

UNO

!

QTD

i

q-·-

01

€

Linha
PressãQ
Bebedouro de Coluna Pressão K40í - Modelo
Industrial
110
ou
220v
Modelo tradicional de coluna e apresentado na '
cor inox: permite a fácil adaptação em '
am bientes onde há grande circulação de
pessoas. Conta com 2 torneiras de pressão em
latão cromado, uma de jato para a boca e outra
para copo ou squeeze, Os Bebedouros Karina
recebem
certificação
do
lnmetro.
K40i: Modelo tradicional de bebedouro de l
pressão,
confeccionado
em
aço
inox:
- Permite fádl adaptação em ambientes onde há
grande
circdação
de
pessoas:
- Torneira (copo e jato) em latão cromado com
regulagem
de
jato
d'água;
- Ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente
do
esgoto;
Tampo
em
aço
inox;
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
Marca:
Karina
Bebedouros:
Motor:
120W
60HZ:
- Consumo de Energia (kWh/mês): 4,6 (127V) l
4,4
(220v):

€

-

i

UND

!

15

Temperatura
de
Resfriamento:
10°C:
Vazão
Nominal:
40L/h;
Pressão de Trabalho: 39 a 392 kpa:
Dimensões
(AxLxP):
peso:

103x35x33
14,6

cm;
kg;

l !:5snc|a Em Melhoria Na Qualidade Da

02

Tipo
de
Filtro:
K1000:
l - Eficiência na Redução de Cloro: Sim;
" - Vida útil do Filtro: 1000L ou 06 meses;
' Garantia
Do
Produto
- Assistência Técnica em todo território nacional;
- Garantia de 1 ano contra defeitos de
fabricação:
- Cumpre todas as normas e leis vigentes;
- Certificado pelo Inmetro
VENTILADOR DE PARADE 50CM PRETO
BIVOLT

l

UNO

30
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Gerador de Energia
Tipo Monocilindrico
Motor: 4 Tempos
Refrigerado: A Ar OHV 25
Cilindrada: 163 cc
Cilindro: 68 x 45 mm
Potência máxima rpm, 5,5 l 3.600
Taxa de compressão: 8,5 , 1
Combustível: : Gasolina
Ignição: TCI
Vela: RN9YC
Sistema de partida: Manual retrátil
Capacidade do óleo do cárter: 0,6 Litros
Potência máxima CA W: 2.200
Potência nominal CA W: 2.000
Corrente nominal Ca A: 17,4 l 8,7
Tensão de salda V: 220V
Tomadas: Unidade2 x 110V ou 2 x 220V
Carregador de bateria CC: 12V l 8,3A
Tipo l Fases: Monofásico
Fator de potência: 1
Frequência Hz: 60
Regulador de voltagem: AVR
Capacidade do tanque: 15 Litros
Autonomia na potência nominal horas: 13,3
Nível de ruido a 7m de distância dB: 68
Protetor de sobrecarga: Sim
Indicador de nível de combustível: Sim
Alerta de nível de óleo: Sim
Estrutura: Quadro aberto,

€

04

i

UNO

06

UNO

10

Ponto com Leitor Biometria capacidade de
armazenamento de 600 impressões digitais e
150.000 registros de captura.
Não precisa de software, basta plugar um pen
chive e exportar os dados e abrir em uma
planilha
de
excel.
Características:
Entradas e Saídas de funcionários registradas
com
exatidão.
Fu nção de Economia e gerenciamento de
Energia.
Funciona com impressão digital ou senha
Capacidade de armazenamento de 600
impressões digitais e 150.000 registros
(capturas
de
digitais).
Tempo de leitura menor que 1 segundo.
Exporta arquivo para pen drive, que pode aberto
diretamente
no
EXCEL.
Tela
colorida
de
2,4
polegadas.
Bivolt Automático (110 l 220 volts )
Alimentação:
5
VDC
Teclado
T9
l
i
!
i

Não necessita de software para importação de
dados, basta plugar um pen drive e seguir os
passos
do
manual
Gera
Relatório
de
Ponto
Contabiliza Horas Extras, Faltas , Atestados ,
Adicionais
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Manual com instruções básicas de configuração
em
português
l
Dimensões:
Tamanho do Terminal: 170 (C) " 125 (L) " 35
(A)
mm
Conteúdo

05
06
07
C

da

Embalagem:

1 X Relógio Ponto com Leitor Biometha Digital
até
600
funcionários
1 X Suporte para fixação em parede
1 X Fonte para alimentação bivolt 5VDC
1 X Manuais de instrução e Inglês e português
1 x Embaiagem Mginai do produto
TELEVISOR SMART TV 40' OU SUPERIOR
FREZZER VERTICAL 142L OU SUPERIOR 1
PORTA CLASS|F|CAÇÃO A 127V
FREZZER HORIZONTAL 534L OU SUPERIOR
2 TAMPAS CLASSIFICAçÃO A 127V

UNI)

20

UND

08

UNO

20

UNO

10

08
Smartphone 1.4 GHZ Quad-Core, 16GB e
2GB de RAM, tela de 5,7" Ou superior

LOTE 06 - COND1CIONADOR DE AR
ITEM

01.

02.

€
03.

04,

ESPECIFICAÇAO
Condicionador de ar, do tipo split, Hi-wal; com
capacidade de 9.000 Btus, com selo Procel
categoria A do INMETRO, tipo operação frkj tensão
de funcionamento 220V, com baixo nível de ruido,
equipamento
composto
por
uma
unidade
evaporadora e uma condensadora, com utilização
do gás R410a, fornecido com controle remoto sem
ho, manual de instruções e certificado de garantia
em português. Garantia minima de 1 ano.
Condicionador de ar, do tipo split, Hi-wal; com
capacidade de 12.000 Btus, com selo Procel
categoria A do INMETRO, tipo operação frio, tensão
de funcionamento 220V, com baixo nível de ruido,
equipamento
Composto
por
uma
unidade
evaporadora e uma condensadora, com utilização
do gás R410a, fornecido com controle remoto sem
fio, manual de instruções e certificado de garantia
em português. Garantia minima de 1 ano
Condicionador de ar, do tipo split, Hi-wal, com
capacidade de 18.000 Btus, com selo Procel
categoria A do INMETRO, tipo operação frio, tensão
de funcionamento 220V, COm baixo nível de ruido,
equipamento
composto
por
uma
unidade
evaporadora e uma condensadora, com utilização
do gás R410a, fornecido com controle remoto sem
fio, manual de instruções e certificado de garantia
em portuçµês. Garantia mínima de 1 ano.
Condicionador de ar, do tipo split, Hi-wal; com
capacidade de 24.000 Btus. com selo Procel
categoria A do INMETRO, tipo operação frio, tensão
de funcionamento 220V, com baixo nível de ruido,
eg uipamento
composto
por
uma
unidade
evaporadora e uma condensadora, com utilização
do gás R410a, fornecido com controle remoto sem
fio, manual de instruções e certificado de garantia
em português. Garantia minima de 1 ano.

UNO

QTE.

UNO

20

UNO

20

UND

30

UNO

10
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LOTE 07 - IMPRESSORAS
l

ITEM !
01

l

DESCRIÇÃO

UNO

Impressora Multifuncional Tanque de tinta jato
i De Tinta Colorida Wireless Bivolt.
-Tipo de Impressora Tanque de tinta com tecnologia l
i jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK).
-Wi-Fi Sim Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct'"
-Tipo de impressão Colorida e Monocromática.
' -USB de Alta Velocidade
i Cartuchos/Toners compatíveis 1 garrafa com tinta
,
l P'eta: Rende até 7.500 páginas
3 Garrafas com tinta colorida (Ciano, Magenta,
; Amarela) Rendem até 6.000 páginas

02
'

QTD

,

UNO

10

Garantia:12 Meses
IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONÃL
COM WIRELESS

'

Especificações:
; Funções
' Impressão, Cópia e Digitalização
Velocidade de Impressão
Até 23ppm
Primeira Página (Pronto)
Até 7,3 segundos
Ciclo de Trabalho Mensal
Até 10.000 páginas
Volume Mensal Recomendado
150 a 1.500 páginas
Tecnologia de Impressão
Laser
'

Qualidade de lm pressão
Até 600x600dpi

C

l
l

l FastRes 1200 (qua|idade de 1200 dpi)
Tecnologia de Resolução
. FastRes 600, 1200
l Idiomas de Impressão

"

UNO

10

l

PCLmS, URF, PWG
:

Monitor
l LCD 2 linhas
Velocidade do Processador

l

l

600MHz
Sensor Automático de Papel
Não

I

Recurso de Impressão Móvel
i Apple AirPrint
Q' HP ePrint
Google Cloud Print 2.0
Certificação Mopria
,

Wifi Direct
, Conexão Padrão

l

g

l

,

;

!
\
È
l,
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l
i

USB 2.0 Alta Velocidade
Rede Ethernet 10/100Base-TX
Wireless
Sistema Operacional Compatível
Windows 10, 8, 8.1, 7, Vista, XP SP3
Apple OS X Yosemite, OS X Mavericks, Mountain
Lion
Memória
256MB
Bandeja Padrão
150 folhas de Entrada
100 folhas de Saída
Impressão Frente e Verso
Não, apenas manual

C

Tamanho de Papel Suportado
A4, A5, A6, B5(JlS)
Tamanho de Papel Personalizado
76X127 a 216x356mm
Tipos de papéis Suportados
Papel Laser, Normal, Fotográfico, Áspero e Velino
Envelopes, Etiquetas, Cartolina, Cartões Postais
Gramatura Suportada
60 a 163g/m'
lipo do Scanner
Base Plana
Tamanho do Vidro do Scanner
215,9x297mm (A4)
Formato de Arquivo Digitalizado
JPEG, PDF, PNG
Resolução de Digitalização
Color 600dpi
Mono 1200dpi
Vol, Mensal de Digitalizaçao Recomendado
150 a 1.500 páginas
Software em wnformidade com TWAIN ou WIA
Velocidade da Cópia
Até 23 cpm
Resolução de Cópia
600x400dpi
Ampliação/Redução
25 a 400%
Máximo de Cópias
Até 99 cópias
Consumo de Energia
225W imprimindo
4,2W pronta
1W suspensão
0,5W desligado
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Suprimentos:
CF218A
Cartucho de Toner Preto IBA (- 1,400 páginas)
CF219A
Tambor de Imagem 19A (" 12.000 páginas)
LOTE 08 - COMPUTADORES INOTEBOOK
ITEM
01

02

C

03

C

04

DESCRIÇÃO
Computador DESKTOP; processador Intel Core i3
u AMO AIO, 4GB de memória RAM, HD 500GB,
indows 10, monitor de 19", gravador de cd/DVD,
laca de internet wi4 300MBps ou superior, com
ntradas HDMI, USB 3.0, Teclado ABNT2, Mouse
ptico USB, Caixa de Som USB, Estabilizador de
ne ia
Microcom putador portátil (notebook): Velocidade
o processador 2.3GHZ
Cache do processador 3M
Chipset Intel, Memória RAM 4
Gigabytes ou
upehor
Velocidade da memória 2133 Megahertz
Quantidade de slots 1
Memória Expansível Até 20Gb
Barramento da memória DDR4
Hd 500Gb ou superior
Tela 14" ou superior
Conectividade Bluetooth Wi-Fi
Notebook, Processador Velocidade 2.7 GA: - 3,5
Hz com função Turbo Boost
Memória Cache 4 MB Cache, Capacidade da
emóha RAM 8GB, Capacidade do HD 1TB,
amanho da tela 15,6", Placa de video Tipo
edicada
Modelo NVIDIA® GeForce® 940MX com 2 GB
DDR5
Capaádade 2GB, Bateria de 4 células (Lítio
rismático - 3220 mAh.
Duração da bateria Até 7 horas de uso, Modelo do
tstema operacional Windows 10
SCANNER Volume Diário Recomendado Até 5,000
olhas por dia
velocidades de produção
Até 40 ppm a 200 ppp e 300 ppp (Preto e
' ranco/Escala de cinza/Colorido)
Tecnologia de digitalização
CCD duplo; Profundidade da saída em tons de
iriza de 256 níveis (8 bits): profundidade da captura
m cores de 48 bits (16 x 3); profundidade de bit de
aida de cores de 24 bits (8 x 3)
Painel de controle do operador
Tela de 7 segmentos
Resolução óptica 600 dpi
llummação LED indireto duplo
Resolução de saída 75 l 100 l 150 l 200 l 240 l 250
300 l 400 l 600 l 1200 dpi
Dimensão máx./min. do documênto 216 mm x 863
m (8,5 x 34 poI) l 50 mm x 50 mm (2 pol x 2 pol)
Modo de documentos longos: 216 mm x 4,064 mm
8,5 pol X 160 pol)
Espessura e gramatura do papei Papel de 34-413

UNO

QTD

UNO

30

PREÇO
UNIT

!

UNO

22

UNO

05

UND

02
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lm' (9-110 lb); Espessura do cartão de identidade:
té 1,25 mm (0.05 poI)
Alimentador Até 75 folhas de papel de 80 gim' (20
b.) Aceita documentos pequenos, como carteiras de
dentidade, cartões com alto-relevo, de visita e de
lano de saúde
Deteção de alimentação rrütipla Com tecnologia
ltrassõnica
Conectividade Compatível com USB 2.0, USB 3.0
LOTE 09 - EQljlPAMEfdTOS
ITEM
01
02
03
04
05
06

C

DESCRIÇÃO

UNO

QTD

UNO
UNO
UNO
UNO
UND
UND

50
30
50
20
20
10

TECLADO ABNT2, CONEXAO USB
MOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USB SEM FIO
MOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USB COM FlO
HD EXTERNO 1TB
NOBREAK 600VA COM 4 TOMADAS.
Fragmentadora Preta Com Cesto 127v 7 Folhas
Cd E Cartão Grande
PLACA MÃE CHIPSET H61 OU SUPERIOR EX'
H81/H110
PROCESSADOR LGA 1150 OU SUPERIOR EX:
LGA 1155/1151
MEMORIA 4GB DDR3 E OU DDR4
HD INTERNO 1TB SATA
FONTE ATX 450W
FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS
ESTABILIZADOR MONO 300VA
' TONER'C'ÕMCÃTNE'L D116L

UND

10

UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UNO
UND'

10
20
20
50
10
10
20

15
16

HUB SWITCH 8 PORTAS
MONITOR LED 18,5"
Reê|l De tinta 100 ml compatível com

UNO
UNO
uno

05
10
60

17
18
19
20
21
22
23

IMPRESSORA L355/L365/L380/L395
CABO DE REDE CAT 5 (SISTEMA CCA)
CONECTOR RJ45
Pendrive 16gb'
"
PENDRIVE 32GB
TONER COMPATIVEL 35A/36A/85N83A
REFIL DE TINTA COMPATIVEL L4150

UNO
UNO
uNo
UNO
LIND
UNO

10
600
30
30
60
30

07
08
09
10
11
12
13
'ü""

C

LOTE 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM
·

01
.02

03
05

06

A

DESCRIÇÃO

UNO

QTD

UNIO

30

UNIO

20

UNIO

10

Serviços de instalação (com material) de
aparelhos condicionadores de ar de 9.000 BTUS-

UNIO

20

ServiçoS de Manutenção e Higienização com
reposição de peças e recarga de gás em aparelhos
condicionador de ar de 9.000
Serviços
de peças
Manutenção
com
reposição de
e recargaedeHigienização
gás em aparelhos

UNO
UNO

40
40

Serviços de 'iRsià'íação 'iàm material) de
a arelhos condicionadores de ar de 18.000 BTUS
Serviços de instalação (com supo'te) de
aparelhos condicionadores de ar de 12.000 BTUS
Serviços de instalação (com suporte) de
aparelhos condicionadores de ar de 24.0'00 BTUS
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condicionador de ar de 18.000 BTUSServiços de Manutenção e Higienização com
.

reposlção de peças
e recarga
gás em aparelhos
condicionador
de ar de
12.000de
BTUS
Serviços de Manutenção e Higienização com
l 'eposíção de peças e recarga de gás em aparelhos
, condicionador de ar de 24.000 BTUS

'
2,

UND

40

UND

20

DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação
correrão por conta das seguintes dotações:

RECURSOS'QRÇAMENT
Tipo
UniÍiade
6"rojeto/Atividade
|"Eiemento de Despesa
l Fonte de Recursos
LREC!!RSO$ 'ORçAMENURKjS
Tipo
Nni.ciaãe
ProjeioiAtividade
' Elemento de Despesa
' Fonte ãe Recursos

'""F,'""tü"í ,' ,,
03.05.00 Secretaria Municipal de Educação
03.05.05. Secretaria Municipal de Educação
2067 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permânente
04 - Contribuição Salário Educação
Ê...,
03.05.00 Secretaria Municipal de Educação
03.05.05. Secretaria Municipal de Educação
2067 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente
02 - Recursos de Transferência de Impostos Educação 25%

rRÊaRscs orµmènt~ """""" " ""i'
:

' Tipo
l ljnidacÍe
l projeto/Atividade

03.05.00 Secrdaria Municipal de Educação
03.05.05. Secretaria Municipal de Educação
2067 - Manutonção e Desenvolvimento da Educaç@ Básica

l Elemento de Despesa
' Fonte de Recursos

3.3.90.3'0.00 Material de Consumo
02- Recursos de Transferência de Impostos Educação 25% !

REcURsmR¢Áiii""'

'2'1

·' ' '. :'""?Mi'

, Tipo
, Unidade "
l Proieío/Atividade
Elemen"to de Despesa
Fonte àe Recursos
CUSTO E ,
.
m'
RECURS
Tipo
Unidade
'" "È"rojeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos

·

"'

'

l

"

"

'

,

,

"y

L'.

'.

I

I'

"

:·
03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social "" " ' ' ' " '
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2035 - Apoio e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa FamÍlia l :
IGD
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material permanerlte

Fonte de Recursos

29 - Transferência de Rècursos do FNAS

, i. ,

' àW,9'"

_

Projeto/Atividade
l Element.o de Despesa
Gnte de Recursos
L RECURSOS ORçAMÈNTÃRIÓS
_ _ """"'""'"" """'"
i Tipo
I Unidade _
K"Projeto/Atividade
l Elemento de Despesa
' Fonte de Recursos
i RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
__

'

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2029 - Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.00 - Equip.amemos e Material Permanente
O - Recursos Ordinártos

"Êlemento de Despesa

_ Tt.po

' '

't:i9 ,1

l Tipo
'"Uniãaãe
' Projeto/Atividade

,' ,

' '

03.05.00 Secretaria Municipal de Educação _
03.05.05. Secretaria Municipal de Edueaçào
2067 Manutenção e Desenvolvimento aia.,Eqysação Básica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
04 - Contribuição Salário Educação

''"""'"'"

Tipo
' Unidade

'

,

"i;

...,

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2035 - Apoio e Gestão Descentralizada do Progrâmâ Bolsa Família l
IGD
3.3.90.30.00 MaWrial de Consumo
". 'E;, 29 - Transferência
%@ '
de àRecursos
" ' ',2.,{ do FNAS
03.09.00 Secrataria Municipal de Dèsenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2029 — Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00 MatÒr"iàí do Consumo
O - Recursos Ordinários
',':' ',
.;,' ,,

.

,

.

OÍ09.00 Secreta@,Mu!!iSipa| gê Desenvolvwnento Socoal
.
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Unidade ,
projeto/Atividade
Elemento"de Despesa
: Fonte de Rãcursos
"RECURSÕS ÕR¢ÂàÁÉNTÁRiO$

03.09.09 Secretada Municipal de Desenvolvimento Social
2041-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
.j 3.3.90.30.00 Material de Consumo
' l" 29- Trans do FNAS
" .S ',
.
,' ·
·"

'

Tipo
"Unüiããe

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
, 03.09.09 Seuetaria Municipa| de Desenvolvimento Social

Projeto/Atividade
, Elemento de Despesa

"

'

_ ,

' 2041-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
',' 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

"

I

r==¢°àÊNTÃRíõs"

._

-——----·"—-"- '·"——--- ---

[ Tipo
Unidade

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

projeto/Atividade
, Elemento de Despesa
' Fonte de RÕcursos

2042-Sarviços de Proteção Social -CREAS
4.4,90.52.00 - EquipamentoS e ,Matenai Eerr!!anente
29- Trans do FNAS

\

q

'RECUFiSÕS"*WÊNTÃRiÒS '
Tipo
Unidade
projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Rèâr'às '

03.09.00 Secretaria Municjpa| de Desenvolvimento Social
03.'09.õg Sêcretàãà inii'iãpa| de Desenvõ'Niinen'iô Soã'ai
2042-Serviços de Proteção Social-CREAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
' Z9 Tãrisi'àÕ EiüS"'
" """ "' ' '
""' ' "

'

RfiCURSOS RÇAMENT lOS
, Tipo
_
: Unidade
Projeto/Atividade
[ Elemento de Despesa _ _
_. .
Fonte de Recursos
[ RECURSOS ORçAMENTÀRTOS

'
l
l
l

'

'

$
03.09.00 Sec.reta.ria Municipa! de Desenvolvimento Social
03,09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2040-Serviço de Proteção Social -CRAS
)
4.4.90.52.00
Ecju ipamentos e Material Perma nente
29- Trans do-FNAS
' "
·,",, ..l. ,.,',

Tipo
Unidade
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sociaf
2040-Serviço de Proteção Social -CRAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29- Trans do FNAS

~

Tipo
' Unidade
. projeto/Atividâde
' Elemen"to""de Despesa

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secxetaria Municipal de Desenvolvimento Social
2100-Gestão das Ações do Programa Primeira Infância Criança Feliz
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

i Fonte de Recursos
rRÊ'cÜRsos ORÇAMENTÁRIOS
I Tipo
' Unidade
__
' p'ojeto/Ativ.i,dade

29- "Kans do FN";""
,·. ' Z.",
03.09.00 Secretaria
Secretaria Municipal
Municipal de
de Deseny!?|vimento
Desênvolvimento Social
Social
03.09.09
2"100-Gestão das Ações do Programa P'rimeira Infância Criançâ Feliz

' Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
CUSTO ES1ÍM'Â'DÕ RS "

4.4.90.52.00 - Êquipa'mentos e Material Perma nenie
29- Trans do FNAS
,,,ü,f.a

"

RECURSos ÒFi¢ÀMENTÃRÍÕ'T""""'"'_"""""
Tipo
.
Unidade
' pí"ojeto/AUvidade

"

,. _

"
:

-. ,-JI.,,,-,

4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatMal Permanente
O ' Recu rsos Ordinários
' '
" " "": ,,':',,Ê=í

,im,,, 'j;:'·

""

',

03.02.00 Coordenadoria de Gabinete
03.02.02. Coordenadoria de Gabinete

"

'_ Pro]etoiAtlvl'ãade

2008 - Manutenção dos saAiiõiÃã=iaNõii""""
3.3.90.30.00 Material de Consumo
O -Fecursos Ordinários
""""T"""""""""""""""""=T""""
.,,. ,

_

l Elemento de Despesa ,_
I Fonte de Recursos
CUSTO EsnMADo RS'
'
RE.C,URS.QS 0RÇAM,ENTÁRIOS
. Tipo
Unidade
, Proj,eto/Atividade
. Elemento de Despesa
' Fo nte de Recu,rZo_s
_

'..

03.02.00 Coordenadoria de Gabinete
03.02.02. Coordenadoria de Gabinete
2008 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Elernento de Despesa
_.
Fonte de Recursos
i RECURSOS ÓRÇAMENTÁRIOS
: Tipo
Unidad.e,

' "

q

" '

03.03.00 Procuradoria jurídica do Município
03.0"Í03. Procuradoria cÍo"Município
2008 - Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90. 52.00 - Equipamentos e Material Permànente
' Õ - Recursos Ordinários
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RECURSOS'ORÇAM
lOS
1Ti,Po
Unidade
l p'ojeto/Ativídade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
l CUSTO ESTIMADO R$
! RECURSÕS õR¢ÃãâêNTÃNÒS

1,%
03.03,00 Procuradoria Jurídica do Município
03.03.03. Procuradoria do Município
2008 - Manutenção"ãos Serviços Administrativos
3.3.90.30.ÕO Mateiiai de Consumo
O - Recursos Ordinários

_ _

,

Tipo
Unidade
, projeto/Atividade _ _
: Elemento de Despesa
._
i Fonte de Recursos
RECURSOS ORÇAMENTARIQS
, Tipo
Unidade
proj.e.to/Atividade
"_
Elemento de Despesa
_.
Fonte de Recursos
|'CÜSTÕ'ÊSTI"MADO R$
" """"
REC,fjRSO,$,,QRçAMENTARlOS
Tipc'
' Unidade
,' projeto/Aiiv.idade

&"

03.06,00 Semetaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
03.06.06. Sec reiãria""Municipa| de Desenvolvimento U rbano
2005 - Mân utenção doS. Serviços Administrativos
4.4.90. 52. 00 - EquipamenÍos e Material Permanente
O - Recursos Ordinários
f'
'
:
03.06.00 Secretaria Municipal
de Desenvo|vin,ento Urbano
03.06.06. Secretaria Municipal de De$envolvim,?!)to Urbano
2005 - Manutenção dos Serviços AdministraÍivos
3.3,90.30.00 Material cie'Consumo
O - Recursos Ordinários

X

Tipo _
_,
Unidade""

"_
""" "

'

_
"

03.04.00
03 04.04 Secretaria
Secretaria Municipal
Mu.ni,çipa1 de
de Administração
Administração e
e Finanças
Finanças
ãÕ13 - n Manutenção'à"os Serviços Administrativos
3.3.90.30.00- Material de Consumo
O - Recursos Ordinários
" '
,, ,,,., l"" ' "' ""
·<:'· :.:i . ' :."·: ::.·' ·'
, ' 'X
I.

1005 - Implantação, Aparelhamento e adequação de Unidade
Básica de Saúde.
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente
02 -TranfS. De Recursos de Impostos a Saúde 15%

Elemento de despesa
Fonte de recursos
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

' í

Tipo
Unidade
P rojeto/atividade

"

Elemento de despesa
Fonte de rècursos
" REÇUR$O$ ORÇAMENTÁRIOS

:

03.07,00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde

""

Projeto/atividade

"

.. : Muniçipal de i Saúde _
03.07.00 - Secretaria
03.07.07 Secretaria Municipal de Saúde
1005 - Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidade
' Básica de Saúde.
4490520Õ - Eg uipamentos e Material PeÃanente
14 - Transl Rec. Sistema único de Saúde - SUS
n'
,,','y""" '

Tipo _ ,
Unidade""

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde

projeto/atividade
Elemento de despesa
Fonte de recursos
RECURSO$QRçAMENUMOS

2045- Manutenção do serviço administrativos
449052OO - Equipamentos e Material Permanente
02 - Transf. Rec. de Impostos Saúde 15%
"Z,'

Tipo
UnidacÍe

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde

projeto/atividade
Elemento de despesa
Fonte de recursos
RE";URso$QRçAMENURm

2050. Bloco da Atenção Básica
33903000 - Material da Consumo
14 - TrÍínsf. Rec. SiStema Unico de Saúde - SUS

Tipo
Unida"de

:,. :'<::. :

l 03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúàe
03 07.07- Secretaria Municipal de SUde

projeto/atividade
E|e'r!ento de desp!esa
Fo nte de rec ursos
, RECURSOS O AM

"
ÀRIOS

""

4.4.90 SZ:ÕÕ - Equipamèntos e Materia| Permanente
jg=Seçursos Ordinários
" '
. .
'.

"

Tipo _
_
K Unidade
' Projeto/Atividade
__
"Cemento de Despesa
l Fonte de Recursos
"""
' CUSTO ESTIMADO RS
RECUR,SOS ORÇAME.NTÀRIOS

· ..G.'

03.04.00 Secretaria Municipal de A,dr!!jnistração e Finànçâs, ,.
03,94.04 Secretaria Municipal de Ãã'ministração e Finanças _.
2ÕÔ - n Manutenção dos Serviços Administrativos

" _
"
'

' Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
RECURSOS ORÇAMENTARÍOS "

,

7:',".'"!'}

2050. Bloco da A!enção Básica- Fixo
4490ÈZOO - Eg uipamentos e Material Pennanente
14 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde - SUS
%!í%
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Tipo
Unidade
"krojeíÕ/ativiãade

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
l 03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde
2060 - BIOCO da Atenção Básica: Saúde Bucal

" "

Elemento de despesa
"Eonie àe recursos
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

l

Tipo
Umdade
Projeto/ativ.i.d.ad.e.
Elemento de despesa
Fonte de recursos
RECURSOS QRÇAMENTARIOS
Tipo
Unidade
Projeto/atividade
Elemento de despesa
Fonte de recursos
RECURSOS ORÇÃÂÊNTÁRIOS

l
,

Tieo
_
Unidade
projeto/atividad£ _ _
Elemento de despesa

~

,

Fonte de recursos

" " """"

L 3390300.0 _Mate.ri,a| áe. ConSymo
"! 'i=ãnsf. RÉ"c Sisíenià"ünico de Saúde - SUS
'
'
'
'
'
'
. ' 'ç?"
! ,?' " ',' " , ," " '
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde
2063 - Gestão dos Recursos da Vigiiância em Saúde
33903000 - Material de Consumo
14 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúda - SUS
=======
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde
2058 - Media e alta complexidade: Centro de especialidade
Odontológica
33903000 - Material de Consumo
14 - Transl Rec. Sistema Unico de Saúde - SUS
"
, ,,
,=
03.07.00 -Secretaria
SecretariaMunicipal
Municipalde
deSaúde
Saúde
03.07.0720'48 - Bloco da Atenção Básica
33903000 - Material de Consumo
1,4=!ransf. Rec. Sistema Único de Saúde - SUS

a) Os materiais serão solicitados conforme as necessidades das Secretarias e deverão ser
entregues no local a ser especificado na autorização de fornecimento no prazo máximo de 08
(dias) dias úteis a contar do recebimento de cada solicitação.

5. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:

a) O recebimento dos materiais da
. presente licitação será pela Unidade requisitante, feito de forma
provisória no prazo de 01 (um) dia útil para avaliação. Caso os materiais sejam rejeitados, fica o
proponente obrigado a efetuar a troca dos mesmos nas especificações exigidas em edital e
quantidades relativas, sem ônus para a Administração Pública, no prazo de 02 (dois) dias úteis a
partir da notificação;

C

a) Todos os materiais entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado
na Proposta, bem como com o que foi solicitado no presente Edital;

b)

Em caso de devolução dos materiais, por estar ou estarem em desacordo com as especificações,
todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor;

C)

A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as
características apresentadas pelos materiais, estará sujeita às sanções previstas na legislação
vigente e a não substituição pelo material adequado será considerado como recusa da entrega.

6. DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em
conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento
de cada parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
6.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo ou
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pelo Secretário da pasta correspondente, para conferência dos quantitativos efetivamente
entregues. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas
Fiscais elou Faturas.
6.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
6.4. A nota Rscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços,
bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros
CNPjS,
6.5. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e
trabalhistas,

C

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
l - entregar com pontualidade os materiais solicitados.
ll - Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, através da Fiscalização,
qualquer situação que possa resultar em atraso da entrega do produto confeccionado, para que
sejam adotadas as providências de regularização necessárias:
Ill - Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor dos materiais, objeto da
presente licitação.
IV - Manter durante toda a execução dos contratos as mesmas condições de habilitação exigidas
na licitação.

C
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ANEXO ll

MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 025/2019
RAZAO SOCIAL:
CNPJ N°,
REPRESENTANTE LEGAL:
TEL: (XX)

€

FAX: (XX)

E-mail

OBjETO: AQUISIçÃO EQUIPAMENTOS, INFORMÁTICA, IMPRESSORA, ELETRODOMÉSTICO,
CONDICIONADOR DE AR, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS
DO MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE-BA.
ITEM

ESPECIFICAÇAO

UNIO

QUANT

VALOR
UNIT.

VALOR " MARCA '
TOTAL
l

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$

(

)

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para
a entrega dos produtos.
VALIDADE DA PROPOSTA:

DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:
[Nome, n° do CPF, n° do RG, Estado civil, pro/issão e endereço esidencia/j.

iG
'
Assinatura do Representante Legal
CARIMBO DO CNPJ

;jjj
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ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO E
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
..,...... QUE CELEBRAM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE ............... - BA.
E A EMPRESA....................

O Município de..................., por intermédio da Secretaria de ......................., CNPJ n°
............................., situada à ......................., neste ato representado pelo seu titular ............,
autorizado pelo Decreto n°...., publicado na imprensa oficial em .../.../..., doravante
denominado CONTRATANTE, e a Empresa ........................................., CNPJ n°
Inscrição Estadual n° .............., situado à ......................................., vencedora do processo
licitatório na modalidade Pregão Presencial n° ....., Processo Administrativo n° ......., neste
ato representado pelo Sr. .............................., portador de documento de identidade n°
..........., emitido por .........., doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente Contrato para Prestação dos Serviços de ...................., que se regerá
pelas Leis Federais 10.520/02 e n° 8.666/9, mediante as cláusulas e condições a seguir
ajustadas:
E

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento contratual tem por objeto: AQUISIçÃO EQUIPAMENTOS,
INFORMÁTICA, IMPRESSORA, ELETRODOMÉSTICO, CONDICIONADOR DE AR, BEM
COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAçÃO DE
APARELHOS CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE-BA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO

C

Constituem partes integrantes deste Contrato, processo relativo ao PREGÃO PRESENCIAL
025/2019 e todos os seus anexos, bem como a proposta de preços da contratada,
vencedora do(s) item(ns)
ÇL,Á,U,S,U.L,A TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$ xxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme itens, quantitativos e valores
unitários abaixo:
ITEM

DISCRIMINAÇAO

UNID.

QUANT.

MARCA

Preço
Unit.

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária
em conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do
recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante a apresentação da
Nota Fiscal.
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§ 1° A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de
Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo ou
pelo Secretário da pasta correspondente, para conferência dos quantitativos efetivamente
entregues. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas
Fiscais e/ou Faturas.
§ 2° Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as
providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de
pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
§ 3° A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com
o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das
propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPjs.

C

§ 4° A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
fiscais e trabalhistas.

l - Os produtos serão solicitados conforme as necessidades das secretarias e deverão ser
entregues no local a ser especificado na autorização de fornecimento no prazo máximo de
3(três) dias úteis a contar do recebimento de cada solicitação.
|| - O recebimento dos produtos da presente licitação será pela Unidade requisitante, feito de
forma provisória no prazo de 01 (um) dia útil para avaliação. Caso os materiais sejam
rejeitados, fica o proponente obrigado a efetuar a troca dos mesmos nas especificações
exigidas em edital e quantidades relativas, sem ônus para a Administração Pública, no prazo
de 02 (dois) dias úteis a partir da notificação;

§ 1° Todos os produtos entregues deverão estar rigorosamente de acordo com o que foi
especificado na Proposta, bem como com o que foi solicitado no presente Edital;

C

§2° Em caso de devolução dos produtos, por estar ou estarem em desacordo com as
especificações, todas as despesas serão atribuídas ao fornecedor;
3§ A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as
características apresentadas pelos produtos, estará sujeita às sanções previstas na
legislação vigente e a não substituição pelo material adequado será considerado como
recusa da entrega.
§ 4° A empresa deverá garantir a qualidade dos produtos e responsabilizar-se por danos
que porventura sejam causados pelo fornecimento de produtos de má qualidade.
§ 5° A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do
Município, encarregada de acompanhar a entrega dos produtos prestando esclarecimento
solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a
Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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Constituem obrigações da contratada:
a) Efetuar o fornecimento dentro das especificações elou condições constantes da
proposta vencedora, bem como do Edital e seus Anexos;
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de
responsabilidades;
C) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer
anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos
materiais.
e) Manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação durante todo o
período de execução do contrato.

C

Constituem obrigações do contratante:

a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o
fornecimento de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência;
C) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por servidor
especialmente designado.
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das
obrigações contratuais, fixando prazo para a sua correção;
f)

C

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivos;

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato inicia na data de sua assinatura e se encerra em 31 de
Dezembro de 2019 ou com a entrega total dos produtos, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO
Competirá ao CONTRATANTE proceder ao acompanhamento da execução do contrato,
ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do
CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade na execução do
contrato.
§1° À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam
os padrões especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua
pronta e imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA
qualquer tipo de reclamação ou indenização.
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§ 2° Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer
exigências do Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso
decorra qualquer Ônus extra para a CONTRATANTE, não implicando essa atividade de
acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive
perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade
ou desconformidade observada na execução do Contrato.
§ 3" A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em coresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos elou assistentes.

CLÁUSULA NONA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

C

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, com base no Art.
65, ||, da Lei 8.666/93, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que
ocorra variação de preços determinado pelo órgão regulador, que seja imprevisível ou
previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente
as obrigações pactuadas no presente instrumento.
§ 1° A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a
revisão do contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços, § 1° A contratada,
quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a revisão do
contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços, , obedecendo o que se segue:
l - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas. de transporte de mercadorias,
alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do
contrato:
|| - junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos
comparativa entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do
contrato, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total
pactuado.
Ill - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à
revisão do contrato.
§ 2" Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para
negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas
especificações indicadas na proposta.
§ 3° As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial,
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta das seguintes
dotações
RE¢URSOS_ORÇAMENTARIOS '""'
Tipo
Unidade
projeto/Atividade

03.05.00 Secretaria Municipal de Educação
03.05.05. Secretaria Municipal de Educação
2067 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
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Elemento de Despesa
Fonte de RecursÃ"'"
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
: Tipo..
' Uniãaae"""
' Projeto/Atividade
Elemento de 'Despesa

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
04 - Contribuição Salário Educação
i%ãi'¢'
:'!,%'1

"

'"

Fonte de Recursos

l
l

03 - Recursos de Transferência de Impostos Educação i
25%

rREcÜRSoS'oRçAMÊNTÃR|os
' Tujo
Üm"dacÍe "

" ii
03.05.00 Secretaria Municipal de Educação
03.05.05. Secretaria Municipal de Educação

Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de RecursDs

2067 — Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
03- Recursos de Transferência de Impostos Educação
25%
: · :. .: :<:
·
i: ,,..,,.á,...,,,x,i,.,,
·.:.·::.: '··,. :;. ..,...,.
'. ., .,..
03.05.00 Secretaria Municipal de Educação
03.05.05. Secretaria Municipal de Educação
2067 Mânutènção e Desenvolvimento da Educação Básica
3.3.90.30.00 Material de Consumo
04 - Contribuição Salário Educação

,1 RECURSOS ORÇAMENTARIOS
Tipo
Unidade _ _
Projeto/AtNidade
, Elemento de Despes.a_
Fonte de Recursos '"

..

_ _ __

CUSTO ESTIMADO R$
RECURSOS ORÇAME.NTÃRIOS, _. , . . . _ . _:
Tipo
Unidade
' projet.o/Atividade.

,,,,w,á',,*"

'",7T

'êLL__~~~_
':""""""""""'
'

03.09.00 Secretaria Municipal de Des9!!vo|vimer|to Social
03.09.09 Secretaria Municipal de OêsenvofWmento Social
2029 - Manutenção'.ãos Se,rv.!çoS 'Ãdministrativos

Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
I RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
: Tipo .
I Unidade
i Projeto/Atividade

03.05.00 Secretaria Municipal de Educação
" 03.05.05. Secretaria Municipal de Educação
2067 — Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

_ _,

4,4.90.52.00 - EquÍpameritos e"üaieriai Permanente
, O - Recursos Ordinários

_

' Elemento de Despesa
"
Fonte de Recursos
[""RECURsos ORÇAMENTÁRIOS

03.09.00 Secretaria Municipa| de Dêsênvdvimento Social
Q3.09.0g Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
"
2ÕãS" - Apoio e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa
Família l IGD
4.u'uzw- Equipamentos e Material Permanente
29 - Transferência de Recursos do FNAS
' .: ' .,. .,,
,

Tipo
_.
, Unidade
i projeto/Atividade

03,09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Seuetaria Municipal de Desénvolvimento Social
2035 - Apoio e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa

' l

, Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
RECURSQ$'QRçAMENT~'í!!S,':,' i:" "' "'
Tipo
,.
Unidade
Projeto/Atividade_
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Família l IGD
3.3.90,30.00 Material de Consumo
29 - Transferência de Recursos do FNAS
,,,, ,,,:,j
?""
03.09.00 SecrêWriâ Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Muri icipal de DesenvolvimenÍo Social
2029 - Manutenção dos Serviços Administrativos
"13,90,30.00 Material de Consumo
O - Recursos Ordinários
"
.

Ti,po
Nnidade

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvo=iã6%ãàí""'
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sociai,

' Projeto/Atividâde
" Elemento de Despesa

2041-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

, _.
Fonte de Recursos
i RECURSOSORÇÀMENT~k,,,
TipD
Unidade
' Projeto/A.t.ividade _
Elemento"de Despesã
' Fonte de Recursos

F recursos orçjwentáriqs
TíÊ)o
U'ydade
ProjeÍo/Atividade
: ,E.1.emento de Despesa

""

3.3.90.30.00
29:"Trans do Material
FNAS de' Consumo
"
:""" ,:,
í!""""
' <:
03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2041-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
4.4.90. 52.'ÔÕ - Equipamentos e Material P9rmanente
. 29- Trans do FNAS

::ãa""'

í'
:: :
, . ,. í..Social
. ..
03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2042-Serviços de Proteção Social -CREAS
4.4.90. 52. 00 - Equipamentos e Matéria l Permanente
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r EÔníe de"RÕcú= "' ' """"'"" """'

29- Trans do FNAS

RECURS
lOS
Tipo _
Unidade
r"krojeiôíÃtividade
""
' Elemento de Despesa
' Fonte de Recursos
i RECURSOS ÕR¢ÃMENTÃR1ÓS

'

-

""
03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2042-SeWiços ciO Píãeçiiõ"Sôãâi:aÊÃS'" """" ""
3.3.90.30.00 - M aterial de Consumo
29- Trans do FNAS
'""' " '""""'""""""" " """""'""""""""" ""'""" ' "'"""""""' ' "" '

'

. Tipo
l Unidade

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.Qg.09 Secretariá Municipal de Desenvolvimento Socá

' Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos
l RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2040-Serviço de Proteção Social -CRAS
4,4.90.52,00 - Equipamentos e Material Permanente
29- Trans do FNAS

d

Tipo
Unidade
1pt"ojeto/Atividade _
_
Elemento de_0.espesa __
Fonte de Recursos
["RECURsoS ORÇAMENTÁRIOS

l 03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
l 2040-Serviço de Proteção Social -CRAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29- Trans do FNAS
' ,· '
' ,":

! Tipo
l Unidade
r Projeto/Atividade

03.09.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
03.09.09 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
2100-Gestão das Ações do Programa Primeira Infância Criança

' Elemento de Despesa
__
Fonte de Recursos
l REC,URSOS oRçAMENTÃ'Ri'õ'S'
Ti,po, ,
' Unidade

l

_

"_

',,à,,

,

03.09.09
03.09.00 Secretaria Municipal de Dese.nvolvimento
Desenvolvimento Social

Projeto/Atividade

2100-Gestão das Ações do Programa érimeira Infância Criança
Feliz
4.4.90.52. 00 - Equipamentos e Material Permànente
29- Trans do FNAS

' Elemento de Oes.p.esa
Fonte de Recursos
CÜ'STO EsnN'Ã"õ"R$"
RECURSOS .oRçAME,NTAFyos
Tipo
Unidade
""
projeto/Atividade _
Elemento d.e Despesa
Fonte de Recursos

Feliz
3.3.90.30.00 - Material de Consú'RÕ""
'29Trans do FNAS
ME

":$ '". [,' '?

"

03.02.00 Coordênàdork de Gabinete
03.02.02. Coordenadoria de Gabinete
2008 - ManuÍenção dos Serviços Administrativos "I
4.4.90.52,00 - Êquipamentos e Material Permanente
O - Recursos Ordinários

""
'

_ _

' _.

l recursos.oEçNeNtárío$

':4µ4

Tipo
_.
. Unidade .
: Projeto./A.tividade
Ntemento"cie Despesa

,

·

03.02.00 Coordenadoria de Gabinete
03.02.02. Coordenadoria de Gabinete
2008 - Manütenção dos Serviços Administrativog "
3.3.90.30.00 Material de Consumo

. Fonte de Rècursos
"
Q - Recu rsos Ordinários ' "
'CÜsto eST1MADO"R$" " _=_________===zj""'

'"

""" ' ·
. - .A:.m'

rEçursos orçamentE'B!os
_Jip_o
_
Unidade " "
Projeto/Atividade
' ElemenÍo, de Despesa

?

',

Fonte de Recursos
'"RècuESOS ORÇAMENTÁRIOS

projeto/Atividadê
"
Elemento de Despesa
Fonte de Recursos .

"

l 03.03.00 Procuradoria Jurídica do Municipio
03.03.03. Procuradoria do Município
2008 - Manutênção dos Serviços Administrativos
'U'.90.52.00 - EquipamentÔ"S e Material Permaênte
O - Recu rsos Ordinários
"E

"
""
"

Tipo
_
ljnidaÍÍe
Projeto/Atividade .
l Elemento de Despesa""
_"
, Fonte de Recursos
CUSTO ESTIMADO R$
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
TlPO
"Umdade
" "

'
l

"
"

03,03,00 Procuradoria Jurídica do Município
03,03.03. Procuradoria do Município
l 2008 - Manutenção dos Sêmicos Administrativos
3.3.90,30.00 M"ateria1 de Consumo
" O — Recursos Ordinários
',1' "' "' "
03-06.00 Sècretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
03.06.06. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

" "
"

2005 -' Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
O - Recursos Ordinários

.
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REC(jRSO$ ORçAMENTARIO$ '

':' ;"-M,' ,'KFA9'

Tipo
._
ÜnÃiade
"" "
"
r ProjetoíÃii"vldaãe "
"
""
Elemento de Õespesa
"" "" ""
Fonte"ãe Recursos
""
"
CUSTO ESTIMADO"RS'
" "
RECURSOS ORçA!ENTÀR|OS
_"
T"Ípo
umciaàe "" _ _ _ "
" ""
"
projeto/Ãimaade " ""
""
Elemento de iSespesa
.
Fonte de Recursos
"
l RECURSOS 0RÇ"MENTÀRIOS
l Tipo
,,
l Unidade
"
l projeto/Ativiãaàe" "
"
!""Elemento de Despesa"
""
_
,"E6nte de Recursos
"
l
l

"à; ::':,'%'Ò,í'á,:

03.06.00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
03.06.06. SecMaria Municipal de Desenvolvimento UrbanÔ
2005 - Manutenção dos Serviç_22 Administrativos
_
3.3.90.30.00 MatMal de Consumo
O - Recursos Ordinários
.
'
",'
"'
,
03.04.00 Secretada MuniciEa| de Administração e Finanças
03.04.04 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
2013 - n Manutenção dos Serviços Administrativos
4.4.90.52.00 - Equipamento5 e Material Permanente
O — Recursos Ordinários

'

03.04.00 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.04.04 Secretaria Municipal de Administração e Finanças
2013 - n Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.30.00- Material de Consumo
O - Recursos Ordinários

l

4

CUSTO ESTIMADO RS
RECURSOS ORçAMEN!ÁR,!9S..
l

Tipo
,_
Unidade
""
Projeto/atividade

l

"

Elemento de despesa
"
"" FÔnte de recursos
Recursos orçamentários
Tipo
Unidade
""""
Projeto/a'tiviãããe

"_ _

Elemento de"ãespesa
"Êonte de recursos
_ ,.
'R
: ,
. ____, - j:
Tipo
Unidade
'" _
Projeto/atividade
Elemento de despesa
., _
Fonte de recursos
"
RECLÁ"SOS ÕR¢ÃNENTÂRIOS

'

.
'

,:

3,,

·'7

.

'

" .'

'

·: d

ré

Tipo
Unidade
"íSrojeto/at)v|dade
" È.l.e.mento de des.pesa
""Eonie"ãe recursos
'""

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde
2050. Bloco da Atenção Básica
33903000 - Material de Consumo
' . ' "ü- T'iãnSf. Rec. SiStema Único de Saúde - SUS

Tipo ._
Un.iãaae_ _ _
" P"rojeto/ativida"de
" " _"

"

Elemento de despesa
Fonte de recurSos '

'

"

03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde
1005 - Implantação, Apârelhamento e adequação de Unidade .
Básica de Saúde.
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente
02 -Trãnfs. De Recursos de Im ostos a Saúde 15%
Fit 2,i',{'ií?::à[,,,,,í-',' t'j:-s -,
·. +:i""",2, , ',i"
"ê'"",
; ,,
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipa| de Saúde
1005 - Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidade
Básica de Saúde.
l íígõsiüjõ=iiii6Tmõ'iitõ&"õ' M'ateriai Permanente
14 - Transf. Rec. Sistema único de Saúàe - Sus ""
'
Zm"ie"'
a
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipa| de Saúde
2045- Manutenção do serviço administrativos
449052OO — Equipamentos e Material Permanente
02 - Transf. Rec. de Impostos Saúde 15%
'
.
:,"1'

RECURSOS ORçAMENT RIOS
Tipo
Unidade
Projeto/atividade
Elemento de despesa
Fonte de recursos
RECURSOS ORÇÀMÊNTÁRIOS '.''
Tipo
Unidade
Projeto/atividade
Elemento de despesa_ _
Fonte de _
recursos
_
RECURSOS ORçAMENTÁRIOS
Tipo

.";_ _
03.07.00 - Secretaria M!!nicipa| de Saúde
03 07.07- SecreiariâNunicipa| de Saúde
2050. Bloco da Atenção Básica- Fixo
44905200 - Equipamentos e Material Permanente
14 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde - suS

"

'":""
03.07.00 - Secretarija. Ml!!l!ç,ipal de Saúde
03.07.07- Secrçtaria Municiea| de Saúde
2060 - BIOCO da Atenção Básica: Saúde BucaÍ
" "
33903000 - Material de Consumo
14 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde - SUS
è!;.lt','",: ,' .'â,
:
) 03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretaria Municipal de Saúde
2063 - Gestão dos Recursos da Vigilância em Saúde
33903999 :,, Material de Consumo
14 - Transl Rec. Sistema Único de Saúde - SUS
'
, . ,,
03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
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Unidade
Projeto/atividade

I

Elemento de despesa
Fonte de recursos
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Tipo
Unidâde
"
Projeto/atividade
Elemento de despesa
Fonte d9 Fe.c.ursos

03.07.07- Secmtaria Municipal de Saúde
2058 - Media e alta complexidade: Centro de especialidade
Odontoló ica
33903000 - Material de Consumo
, 14 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde - SUS
I 03.07.00 - Secretaria Municipal de Saúde
03.07.07- Secretàna Municipal de Saúde
2048 - Bloco da Atenção Básica
33903000 - Material de Consumo
14 - Transf. Rec. Sistema Único de Saúde - SUS

4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos,
incidentes sobre o fornecimento dos produtos, objeto do presente Contrato.

C

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso
na execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu
critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as
seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de suspensão do fornecimento
dos produtos, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato,
quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento
da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela
Administração. A partir do 11° dia, será considerado descumprimento total da obrigação
assumida.
C) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha
a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
município de Itajuípe, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave,
consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração;
e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo
período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se
a
CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo,
cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
§ 1° As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas
judicialmente.
§ 2° As sanções previstas nas alíneas "a" e "f" poderão ser aplicadas cumulativamente com
as sanções previstas nas alíneas "b", e "c"
§ 4° As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à
ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de
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j
l

·

m

,

15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação do ato de punição, ou,
ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei n° 8.666/93.
§ 5° As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias
excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito,
fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal
competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em
que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 6° No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a
ampla defesa.
§ 7° Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a
30(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos produtos solicitados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

C

Este contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da Administração nos casos
enumerados nos incisos l a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão do presente contrato poderá ser, ainda, amigável, por
acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a administração, ou judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA SUCESSÃO
O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores, que na
falta delas assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.666/93 e
supletivamente às normas do Direito Civil pátrio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

C

Conforme disposto na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações
introduzidas pela Lei Federal n° 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento
contratual será publicado no Diário Oficial do Município na foma de extrato, como condição
de sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da
Cidade da Contratante, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
o presente instrumento contratual em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, o qual depois
de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.
Itajuípe - BA, XX/XX/2019.
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE
Prefeita Municipal
(Contratante)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Contratada)
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ANEXO lV

PREGÃO PRESENCIAL 025/2019

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A (nome da empresa).................................... CNPJ, n°
com sede à ......................................, neste ato representado pelo (S) (diretores ou sócios.
com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es)
o Senhor(a) ...........-..........-............................... (nacionalidade, estado civil, profissão),
portador do Registro de Identidade n°. .............., expedido pela .........., devidamente inscrito
no CPF/MFn°. ....., residente à rua ..................................................., n° ........ como meu
mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão.............................. praticar
todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão n°.
..., conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar
lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente dando tudocomo bom, firme e valioso.

Município de ....................., ......... de ................................ de 2019.

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

C
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

C

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto
disposto no Inciso VII doArt. 4° da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art, 7°
do mesmo diploma.

de

de 2019.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Yuw

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao (à) Pregoeiro(a), durante o
credenciamento e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos
de habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL 025/2019

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa
, inscrita no CNPJ/MF
n°.
, com sede à
, representada
pelo Senhor
, portador do RG n°.
e
inscrito no CPF/MF n°.
,declara, sob as penas previstas em lei, que
em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

de

C

de 2019.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ e constar no envelope "B" Habilitação
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ANEXO VII

PREGÃO PRESENCIAL 025/2019

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (MODELO)
Ao Município de Itajuípe
Att. Sr.°(a) Pregoeiro(a):
Ref: PREGÃO PRESENCIAL 025/2019
(NOME DA EMPRESA)

C

CNPJ N°

declara, sob , as (ENDEREÇO
penas da lei, sobCOMPLETO)
as penas da lei, para fins do disposto no art. 3° da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, que:
a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP),
b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos l (ME) e ll (EPP) do
art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006;
c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3°, da mesma lei, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Yw

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao (à) Pregoeiro (a), durante o
credenciamento e separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de
habilitação) exigidos nesta licitação.
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL 025/2019

DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório
sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 025/2019 instaurado por este município, que
não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer
de suas esferas.

C
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

em

de

de

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

C)
OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o número do CNPJ e constar no envelope "B" Habilitação
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