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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ 
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA Fr 16-CENTRO 

SANTA LUZ-BA, CNR1 N. 13.227.459/0001-74 

PODER LEGISLATIVO 

EDITAL DE PREGÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 014;2018 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 00412018 

PREAMBULO: 

O Presidente Legislativo da Câmara Municipal de Santaluz, Estado da Bahia, por intermédio do Pregoeiro, designado 

pela Portada n°004/2018, considerando o que consta dos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N°014/2018, torna público 

que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, 

OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E AR CONDICIONADO PARA A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ, conforme condições e especificações constantes nos Anexos deste 

Edital. Data de abertura prevista para o dia 20 de marco de 2018 às 11h0Omin (horário local), no Setor de Licitação instalado 

na Câmara Municipal de Santaluz.  

Observação. No caso de impedimento da realização do Certame Licitatrido naquela data, o mesmo deverá ocorrer no 

primeiro dia UR posterior ao fato que ensejou o impedimento da sua realização. 

DA REGÊNCIA LEGAL: 

1. Lei Federal n°10.520/2002; 
1.1. 	Lei n°8.666193 e alterações; 
1.2. 	Lei Complementar n°123/2006; 
1.3. 	Demais disposições contidas neste Edital. 

2. DO OBJETO DE LICITAÇÃO: 

O presente Pregão Presencial tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COPA/COZINHA E 

AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTALUZ, conforme condições e 

especificações constantes nos Anexos deste Edital. 

INTEGRAM ESTE EDITAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, OS SEGUINTES ANEXOS: 
Anexo 1- Carta de Credenciamento; 
Anexo II 	Declaração de atendimento ás condições de habilitação; 
Anexo III — Modelo de Declaração de Idoneidade; 
Anexo IV • Minuta de Contrato; 
Anexo V Termo de Referência com Planilha de Itens; 
Anexo VI — Modelo de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno port 
Anexo VII — Discriminação dos produtos/serviços; 
Anexo VIII — Modelo de Protocolo de Entrega/Retirada do Edital. 

Apresentar a documentação correspondente aos Anexos I e II, em papel Um 
2.1 Prazo para eventual aquisição: até 31 de dezembro de 2018. 
2.2 Formas de fornecimento: De acordo com a necessidade da Câmara de Vereadores. 

2.3 O presente Edital com seus elementos constitutivos poderá ser adquirido no Setor de Licitação, no endereço fixado 
no preámbulo deste Edital, no horário das 08h0Omin ás 13h0Omin, em dias úteis. o 
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3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA FORMA DE 
APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

3.1. Os interessados, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste Edital, para a realização desta licitação, deverão 
entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope T) e os Documentos de Habilitação (Envelope '2°) 
devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE "1"- PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2018. 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

ENVELOPE "2" • DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°004/2018. 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA 

3.2. As empresas interessadas em participar do certame licitatório devem apresentar os documentos exigidos para a 
habilitação e credenciamento, em copias reprográficas autenticadas por Tabelião de Notas ou autenticadas pela Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, a partir do original, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de abertura da licitação, no horário 
das 08h0Omin ás 13h0Omin, em dias Úteis, horário local. As cópias reprográficas ficarão retidas no processo de licitação. A 
apresentação dos documentos deve atender aos critérios editaticios, caso contado, descredencia dou inabilita a empresa. (Não 
serão autenticados documentos no dia da sessão de abertura deste Pregão Presencial). 

3.3. No caso da empresa estar enquadrada no disposto da Lei Complementar n° 123/2006, apresentar fora dos 

envelopes 1 e 2 a CERTIDÃO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial do domicilio comercial, no sentido de usufruir do 
tratamento diferenciado e favorecido às enquadradas. A data de expedição desta certidão deverá ser de até 30 (trinta) dias antes 
da data de abertura da licitação. 

3.4 Apresentar a Declaração da empresa dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
constantes do Edital (Anexo II), por fora dos Envelopes 1 e 2, juntamente com a documentação de Credenciamento, quando da 
abertura da sessão. A não apresentação descredencia a empresa. 

3.5 O Credenciamento refere-se á indicação, por sócio ou diretor da empresa, de pessoa credenciada a representar a 
firma e praticar todo e qualquer ato previsto ou referente ao processamento da Licitação, inclusive e especialmente, discernir sobre 
o direito de recurso. 

3.5.1. As licitantes devem apresentar a seguinte documentação de Credenciamento, em cópia autenticada: 

Contrato Social e alterações, ou Contato Social Consolidado, ou Registo Comercial (empresa individual); 
Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal rit 6.404f76 ou contato social em vigor e 

alterações, devidamente registado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; 
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registo 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

OBSERVAC4a No caço da empresa fazer então nela anresentacão só na fase de 
C ' 	-ment de 	dos doe meti a mencionados nos bitem 3.51 	"a" a " " erd 
gnsiderada como apresentado para fase de Habilitação. A apresentação deve atender aos critérios 
ecto_oat_vscrárflllescenda  e inabilita a empresa.  

e) RG ou qualquer outro documento de identificação oficial com foto, do outorgante e do o 
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f) Carta de Credenciamento (Anexo 1) ou Procuração que guardem especificidade com o Certame (documento com 
firma reconhecida do Outorgante, que deve constar do Contrato Social da empresa ou, sendo diretor contratado, ter poderes da 
empresa para tal indicação). 

3.6. As empresas que não se fizerem representar ou que seus representantes não portem documentos que os 
credenciem e os identifiquem não terão participação ativa durante a reunião, ou seja, não poderão assinar, rubricar documentos, 
apresentar impugnação, pedido de reconsideração ou recurso, inclusive aqueles referentes à habilitação, quanto aos atos formais 
da comissão, que só podem ser interpostos dentro as fases correspondentes, sob pena de preclusão, todavia a não apresentação 
ou incorreção do documento de credenciamento não desclassificará a licitante; 

3.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado; 
3.7.1. É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 
3.8. Poderão participar do certame licitatbrio interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta 

licitação, regularmente estabelecidos e que satisfaçam as condições exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante 
deste edital. 

3.9. Não poderão participar do presente certame as empresas que se encontrem sob falência, recuperação judicial, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, bem como 
as empresas declaradas inidáneas e as suspensas de licitar e contratar como MUNICIPIO/CAMARA DE SANTALUZ/BA, e, ainda, 
os casos mencionados no art. 90, inciso III, da Lei n°8.666193, a exemplo dos servidores deste Municipio. 

4. 	DA PROPOSTA • ENVELOPE "1": 

4.1. A proposta devera estar assinada pelo representante legal da empresa, redigida em português de forma clara, não 

podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas e incluirá: 

Valor total dos itens e ao final o valor global do lote, em algarismos e por extenso, fixo e irreajustavel, expresso em 
moeda corrente nacional com no máximo duas casas decimais, devendo o preço incluir todas as despesas com transporte, 
encargos fiscais, comerciais, Providenciados e trabalhistas, e quaisquer outros pertinentes ao objeto licitado. Indicar o valor unitário 
de cada item do lote; 

Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos numéricos e escritos, vigorará o valor por 
extenso; 

Prazo mlnimo de validade da proposta a de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na 
proposta não constar o prazo de validade, subentender-se-á de 60 (sessenta) dias 

Identificação do Licitante e endereço, telefone, CNPJ. 

O licitante "poderá cotar quantos itens desejar, mas não poderá apresentar propostas alternativas escrita para cada 
item. 

4.2. Após a apresentação da proposta, não cabe desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 
e aceito pelo Pregoeiro. 

4.3. A empresa vencedora acatara o pagamento da CAMARA MUNICIPAL DE SANTALUZ. 

5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE "2": 

5.1. Documentos Relativos à HABILITAÇÃO JURO:8CA: 

a) 	Contrato Social e alterações, ou Contrato Social Consolidado, ou Registro Comercial • .resa indi ualb 

o93 
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Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato social em vigor e 
alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercido; 
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
Declaração (em papel timbrado da empresa) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Fed. n°8.666,de 

21.06.1993 acrescido pela Lei Fed. n°9854, de 27.10.1999, regulamentada pelo Decreto n°4.358, de 05.09.2002, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, nos termos 
do Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei n°9.854/99). Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, 
na condição de aprendiz, caso positivo mamar esse item ( 	)  Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes 
deverá declarar essa condição. 

5.2. Documentos Relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ (Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de 
maio de 2014); 

A Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional é efetuada mediante apresentação da certidão 
conjunta pela Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
tributos federais (Portaria RFBIPGFN n°1.751, de 02(10/2014). 

Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da empresa, através de 
certidões. 

Prova de Regularidade Fiscal relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através do Certificado 
de Regularidade de Situação — CRS. 

Prova de inexisténcia de débitos inadimphdos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da certidão 
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1° de maio de 
1943 (Incluido pela Lei n°12.440, de 2011). 

5.3. Documentos relativos â QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

5.3.1. Comprovação de aptidão através da apresentação de declaração ou atestado, fornecido por pessoa juridica de 
direito público ou privado, que comprove ter fornecido/prestado serviços semelhante ao objeto desta licitação. 

5.3.2. Alvará de funcionamento (Licença de Localização e Funcionamento) do Municipio ou Estado do fornecedor. 

5.4. Documento relativo â QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

5.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da pessoa juridica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, conforme o caso. A data de expedição da cerhdão deverá ser de 
até 30 (trinta) dias antes da data de entrega do envelope de habilitação. 

5.4.2. Balanço Pabimonial devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da sede do Licitante ou no Cartório do 
Registro de Títulos e documentos. 

6. DA SESSÃO DO PREGÃO: 

	

6.1. 	A sessão do pregão será realizada no local, data e horários indicados no preâmbulo deste Edital, sendo 
recomendável a presença dos participantes 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á 
de acordo com o roteiro estabelecido neste Capitulo. 

	

6.2. 	Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos proponentes. 

	

6.3. 	Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, na forma do 	deste 
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6.3.1. Os documentos de credenciamento passarão a compor o processo 

	

6.4. 	Recolhimento dos envelopes "proposta" e "documentos de habilitação'. 

	

6.5. 	Abertura dos envelopes 'proposta" e leitura, em voz alta, dos preços cotados 

	

6.6. 	Análise, desclassificação das propostas que estejam em desacordo com o solicitado no Edital e classificação 

das propostas que estejam em consonância com o exigido. 

6.6.1. Na classificação das propostas, serão considerados, para fins de apuração do menor preço, os custos acessórios 

e encargos tributários incidentes sobre o preço para os serviços. 

6.7. Indicação dos licitantes que participarão da rodada de lances verbais. 

63.1. Da rodada de lances verbais participara o licitante que ofertar o menor preço e todos os demais cujas propostas 

de preços situarem-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do menor preço. 

6.7.2. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, na rodada de lances 

verbais participarão as empresas ofegantes das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços oferecidos. 

	

6.7. 	Rodada de lances verbais será repetida quantas vezes considerar necessário o Pregoeiro. 

	

6.8. 	Somente serão admitidos lances verbais cujo valores se situem abaixo do menor valor inicialmente proposto 

pelo mesmo licitante num percentual minimo de 1,0% (um por cento). 

6.8.1. A convocação para a oferta de lances, pelo Pregoeiro, terá como referencial os valores ofertados, iniciando-se 

com a empresa ofegante do maior preço e finalizando com a ofegante do menor preço, devendo o lance ofertado cobrir o de menor 

preço. O primeiro lance verbal da sessão deverá cobrir o valor da proposta escrita de menor preço. A cada nova rodada será 

efetivada a classificação momentânea da proposta, que definirá a sequência dos lances seguintes. 

6.8.2. O licitante que não apresentar seu lance na forma indicada no subitem 6.8.1, quando convocado pelo Pregoeiro, 

será excluido da etapa de lances verbais e será mantido o último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas. 

6.8.3. Ordenamento das empresas por preço. 

6.8.4. Análise da proposta de menor preço, no que tange a sua aceitabilidade quanto ao objeto e valor, devendo o 

Pregoeiro decidir motivadamente a respeito. 

6.8.5. Negociação direta com o proponente de menor cotação, para a obtenção de melhor preço, se for o caso, 

quando poderá ser feita contraproposta. 

6.8.6. Verificação das condições de habilitação do licitante que apresentar a proposta de menor preço, passando para 

a análise da subsequente, observada a ordem de classificação, caso o primeiro não atenda as exigências editabcias, até a 

apuração de proposta que corresponda ao exigido. 

6.8.7. Aclamação do licitante vencedor. 

6.8.8. Vistos e rubricas, pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas participantes, em 

todas as propostas, nos documentos de habilitação do vencedor e nos envelopes de habilitação remanescentes. 

6.8.9. Manifestação dos demais licitantes quanto â intenção de recorrer, devidamente motivada, se houver 

manifestação positiva nesse sentido. 

6.8.10. Adjudicação do objeto ao vencedor. 

6.8.11. Fechamento e assinatura da ata da reunião pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes dos 

licitantes. 
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6.8.12. Devolução dos envelopes "documentos de habilitação dos licitantes remanescentes, á exceção dos relativos 

aos 2° e 3° classificados na ordem crescente dos preços propostos, que ficarão retidos até assinatura do Contrato pelo licitante 

vencedor. 
6.8.13. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas 

fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda da equipe de apoio e serão exibidos, ainda 

lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão mercada para o prosseguimento dos trabalhos. 

6.814. O Licitante que se ausentar durante a licitação, será automaticamente desabiírtado para as fases seguintes, 

perdendo o direito de protestar contra as decisões pretendas durante a reunião. 

6.9. Será inabilitado o licitante: 

Que não atender às condições deste Edital; 

Contra o qual venha a restar comprovado, ainda que posteriormente a fase de habilitação, fato com ela relacionado 

e que enseje inabilitação. 

7. 	DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

7.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, por escrito, protocolizando o pedido no Setor de 

Licitação, localizado Câmara Municipal de Santaluz, em dias uteis, no horário das 08h0Omin as 13h0Omin, horário local. 

7.1 Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

7.2.Apresenbeções de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caractedzará corno recurso, 

recebendo tratamento como mera informação. 

7.3. 	Acolhida á petição contra o Ato Convocatório será designada nova data para realização do certame, caso 

necessário 

8.00S RECURSOS: 

8.1. Qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, mediante registro 

em ata da sintese das suas razões, sendo-lhe desde já concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das correspondentes 

razões protocolizando no Setor de Licitação, Câmara Municipal de Santaluz-Bahia, em dias uteis, no horário das 08h0Omin as 

13h0Omin, horário local, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

8.1.1. Os memoriais deverão ser apresentados por escrito, não serão aceitos via e-mail, fac-simile, ou qualquer outro 

meio eletrônico. 

8.2. 	A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do Rodante em recorrer importará a decadência do 

direito de recurso e o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à (s) empresa (s) declarada (s) vencedora (s), sendo submetido o 

presente procedimento a Autoridade Competente, para homologação; 

8.3. 	Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem as razões indicadas pelo 

licitante na sessão pública; 
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8.4. 	O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento; 

8.5. O (s) recurso (s), porventura interposto (s) será (ão) dirigido (s) ao Presidente Legislativo, por intermédio do 

Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo periodo, encaminha-10 (s) para 

apreciação e decisão, com apoio da Procuradoria do Municlpio, caso necessário. 

8.6.Decididos os recursos, a Autoridade Competente da Cámara de Santaluz/BA fará a adjudicação do objeto ao 

licitante vencedor e homologara o procedimento licitattrio. 

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

9.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do menor preço global global, observadas as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que não serão aceitas Propostas com valor total, bem como com preços 

unitários superiores aos previstos no Termo de Referência e Planilha de Custos (Anexo V), sendo que as empresas que 

assim o fizerem, estarão automaticamente descIassificadas, conforme inciso X do Art. 40 e inciso (Ido Art. 48 da Lei n°8.666193. 

9.2. Somente serão considerados os itens em que forem cotados, conforme discriminado no Termo de Referência e 

Planilha de Custos (Anexo V). 

9.3. A contratada não poderá fornecer produtos com preços desiguais aos da Licitação. 

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 

10.1. Nos casos de microempresa ou empresa de pequeno porte devera ser apresentado documento emitido pela 

Junta Comercial comprovando o regime diferenciado. 

10.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa de pequeno 

porte, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual periodo, a critério da CAMARA MUNICIPAL, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou posifivas com efeito de 

negativa. 
10.3. A não regularização da documentação no prazo previsto no item 10.2, implicará decadência do direito 

contrafação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei C 8.666 de 21 de junho de 1993, sendo facultado à CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTALUZ, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do Contrato, ou 

revogar a licitação. 

10.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas 

de pequeno porte. 
10.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço. 

10.6. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

  

ce 
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empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do fiem "a° deste item, 

serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei Complementar n° 

12312006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no intervalo estabelecido no item 10.5, será realizado sorteio entre elas para que se idenfifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto hcitado será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

10.7. 	O disposto nos itens 104, 10.5 e 10.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não fiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

11. 	DO VALOR ORÇADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

11.1. 	O valor total orçado ê de R$ 25.398,73 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e três 

centavos). 

ITEM QUANT IMO DECRIÇÂO V. UNET V. TOTAL 

01 2 UNO AR CONDICIONADO — Sola 12.000 BlUs frio 220 Wolts com 
funções swing, timer, controle remoto, display digital, função 
sleep, função de desmitificack, baixo ruiria, painel eletrônico, 
controle de temperatura, 	baixo 	nivel 	de 	ruido, 	rotulem 
contenda sela prol com classificação do bete, de eficiência 
energética A nome do produto, dados do fabricante e tensão 
nominal. Garantia minima de 01 (um) ano. 

1.450,00 2.900,00 

02 1 AR CONDICIONADO — Split 18.000 BTUs frio 220 Wolk com 
funções swing, timer, controle remoto, display digital, função 
sieep, função de desmitificação, baixo ruido, painel eletrônico, 
controle de 	temperatura, 	baixo 	nível 	de 	ruido, 	ratulagem 
contendo: selo procel com classificação do imetro de eficiência 
energética A nome do produto, dados do fabricante e tensão 
nominal. Garantia mínima de 01 (um) ano. 

2.399,00 2.39900 

03 2 UND BEBEDOURO — Coluna com frequência de 60 Hz e potenda 
de de 105 W, possui torneira de polipropileno atáxioo, com 
fornecimento de água natural ou 	gelada, 	equipado com 
compressor, 	tampa 	removivel 	para 	limpeza e 	alça para 
transporte, com saída de água independente e capacidade de 

589,00 1,17860 

2,8 litros/hora, (gelada), temperatura de água gelada 5°C e 
15°C, suporta galões de ate 20 litros (garrafões), gabinete de 
aço, pintado na cor branco e certificação do Inmetro, tipo de 
água, natural e gelada, certificação do ámetro, 

04 1 UND FOGÃO — com 4 bocas, mesa inox, tampa de vidro temperado, 
puxador em aço e espalhadores esmaltados, Possui uma 
prateleira fixa no forno, válvula de segurança no forno e 
classificação A em eficiência energética na mesa e B no forno. 

36800 36960 

Tipo de queimadores: 3 queimadores normais e 01 queimador 
familia. Patencias — Queimador normal de 1,7 kW, queimador 
familia 2 kW; queimador de forno 2,2 kW. Tipo de acendimento, 
manual, 	botões 	removíveis 	para 	limpeza, 	válvulas 
segurança no forno capacidade 47,2 litros Pés altos 
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5 1 LJND GELADEIRA- 	2 	portas, 	foste 	free, 	oom 	luz 	de 	led, 
compartimento extra frio, prateleira de vidro removWel, com 
interface 	TOUR 	e 	poda 	atas 	flex, 	amplo 	espaço 	de 
ammzenamento, função timer, filtro de ar, responsável por 
eliminar odores fortes, 	iluminação de 	led e painel touch, 
capacidade 	de 	317 	á 	Capacidade 	do 	freezer 	89 	lt, 
armazenamento total 405 lt, altura de 1,75 em, largura de 71 
cm, voltem 220 w, prf. 73 cm, peso 82 kg, selo procel, 
consumo de energia menos de 25%, 1 ano de garantia. 

1.699,00 1.699,00 

e 1 UND MAQUINA 	COPIADORA 	MULTIFUNCIONAL 	- 
multifuncional laser, até 1200 x 600 dpi, impressão, 
cópia, 	fax, 	8,5 	segundos 	por pagina, 	512 	MB, 
tecnologia 	de 	impressão, 	laser 	eletrofotografico. 
Display LCD touchscreen, colorido de 5 polegadas, 
velocidade de impressão máxima até 48/46 ppm 
(carta A4), resolução de impressão máxima até 
1200 x 1200 dpi, mamona padrão, máxima 512 MB, 
bandeja com capacidade até 520 folhas, e uma 
bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas, 
1.610 folhas, com bandeja opcional, alimentador 
automático de documentos (ADF), até 70 folhas, 
interfaces 	padrão 	wireless 	80211, 	800 	MHZ, 
ethemet gibabit, usb 2.0 de alta velocidade, host 
usb sim, frontal, velocidade de cópia/ resolução de 
copia (máxima) até 48/46 com (carta A4) até 1200 x 
600 	dpi, 	opção 	de 	copia, 
ord en ada/m utip I as/red uç.ã o/a m pi iação, 	velocidade 
de digital zação simples/ até 28 ipm (preto), 20 ipm 
(colorido), 	duplex 	(frente 	e verso), 	até 	56 ipm, 
(preto) 34 ipm (colorido), tamanho do vidro de 
documentos 	21,6 	x 	35,6 	cm, 	resolução 	de 
digitalização, (máxima), até 1200 x 1200 dpi, fax 
modem/ mamona de pagina de fax, até 500 pag., 
memoria, wife, ciclo de trabalho mensal máxima de 
ate 	100.000 	pag. 	Mês, 	volume 	mensal 
recomendado 	5.000 pagina/mês, 	dimensões 	da 
unidade 48,5 x 42,7 x 51,8 cm. Garantia de 2 anos. 

2.803,73  2.803,73 

7 6 UND ESTABILIZADOR -700 W - características gerais. 
Microprocessador auto diagnostico de partida (auto 

250,00 1.500,00 

teste), partida com zero crossing (tensão zero), filtro 
de linha, 	(modo comum e diferencial), proteção 
contra sub e sobre tensão com desligamento e 
rearme 	automático 	da 	saida 	Bivolt 	automático 
(115V220V) 	ou 	monovolt 	proteção 	fone 	fax 
(opcional, 	função 	TRUE-RMS 	especificações 
técnicas - potencia nominal 700/700, tensão de 
entrada 115/220, tensão de saida 115, corrente 
nominal 6,1/3,2, fisível 8/4, máxima proteção de 
surto, 276 máxima corrente de pico, 4500 tensão 
operacional 175. 

8 1 UND IMPRESSORA LASERJET - processador 266, MH, 
8 MB, tecnologia de impressão, laser numero de 

550,00 550,00 

cartucho 	(1), 	preto, 	cartucho 	para 	reposição, 
cartucho laserjet, 1.600 páginas, painel de controle, 
três LEDs indicadores sem fio, atenção pronta, dois 
botões (sem fio, cancelar), ciclo de serviço, até 
5.000 páginas, sistemas operacionais compatíveis, 
Microsoft Windows 7, 32 bits/64 Ws, Windows vista 
(32 bits/64 	bits), 	Windows xp, Windows server 
2008, 32 bits/64 bits, entrada para 150 folhas, 5,8 x 
8,27 a 8,5 x 14 pol. Capacidade de folhas, entrada 
slot de alimentação, 	prioritário para 	10 folhas, 
USB 2.0 de alta velocidade, 1 wi fl, 802.11b/ 	n 
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(LvAxP) 34,9x19,6x23,8 CM. 
9 5 UND MICRO COMPUTADOR — processador 3-1155 

processador 3 m cache, 3.10 ghz, modelo do 
processador: bx, memoria de 4gb ddr3, 1333mhz, 
HD 500gb satã, 3.5, placa mãe padrão Intel, portas 
usb no painel dianteiro, 6 porias usb 22, 4 no 
painel traseiro, rede lan, conexões de video vga, 
sistema operacional Windows profissional 64 bits, 
tela de 1E5, tipo tela de led, mouse sem fio, sensor 
optico, teclado, conexão usb, 2 caixas de som. 

1500,00 7.500,00 

10 1 UND MICRO COMPUTADOR 3.10 ghz, 8gb ddr 3 hd, 1 
tera, processador 15-1155 cache, 3.10 ghz, chipset 

2.400,00 2.400,00 

1-161, memoria ram 8 gb, ddr 3 1333 mhz, hd 01 lera 
satã, portas usb no painel dianteiro, 6 portas usb 
2.0, 	4 	no 	painel 	dianteiro 	pretas, 	conectores 
internos para mais 2 portas, rede lan 10/100/1000, 
som, memoria de vídeo, 1 gb, conexões de vídeo, 
saida multi vga, conexões trazeiras ps2 teclado 
ps2, 	mouse, 	lan 	6x 	usb, 	3 	x 	audio, 	sistema 
operacional Linux, 2 caixas de son, garantia de um 
ano. 

11 1 UND NOBREAK 700, 	aut 115v, 	4 tomadas, 	recarga 
automática de bateria, protege contra subtensão e 
sobre tensão, curto circuito, surtos de tensão e 
descarga profunda de bateria, filtra ruídos de rede 
elétrica, transforma 220v em 115v, desliga nobreak 
em modo de bateria sempre que os equipamentos 
conectados não estiverem ligados. Evita o consumo 
desnecessário, protege e assegura maior vida útil a 

400,00 40E00 

bateria, protege linha telefônica, permite troca fácil 
de 	bateria 	pelo 	usuário, 	permite ser ligado 	na 
ausência da rede elétrica, partida a frio, tensão, 
voltagem bivolt. 

12 1 UND NOTEBOOK, 4 GB, 500 GB, led, 17", DVD-RW, 
preto, VVindows 8.1, memoria RAM 4 GB, HD 500 

1.700,00 1.700,00 

GB, placa de vídeo integrada, sistema operacional 
VMndows 8.1, wireless, wia, USB 1 x 3.0, 2 x 2.0, 
leitor de cartão, gravador e leitor de DVD, weticam, 
HD de 720 p, bluetooth 4.0, softwares inclusos, cor 
preta 

TOTAL 25.398,73 

11.2. 	Para efeitos futuros, quando da contrafação, a despesa decorrente da presente licitação correra á conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Fonte de recursos: 
UNIDADE -11.01 — CAMARA MUNICIPAL 
AÇÃO- 1101 
ELEMENTO DE DESPESA — 44905200— Equipamentos e Material Permanente 
FONTE: 01 

12.D0 PAGAMENTO: 

12.1 O pagamento será efetuado em até 30 (binta) dias contados da apresentação da nota fiscalifatura que deverá 

acompanhar as respectivas solicitações autorizadas de fornecimento do objeto licitado emitidas, entregues de acordo com a nota e 

conforme pedido, devendo ser conferida pelo responsável do Departamento/Setor cujo objeto foi entregue; sendo atestada como 

"de acordo", ao receber os carimbos e assinaturas no verso da respectiva fatura, ou, em caso contrfflo, se rrocedera a devolução 

e solicitação de substituição das entregues 
' 

em desacordo. 

alIOID‘b •1 
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12.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa Contratada e seu 

pagamento deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias após a data de sua apresentação válida, observado o disposto no item 6.1 deste 

edital. 

12.2.1. 0 fornecimento dos matedais/serviços se efetivará nos termos constantes no Termo de Referência (Anexo V). 

12.3 A Administração não receberá os materiais/serviços fornecidos em desacordo com este Edital e seu Anexo V 

(Termo de Referência), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 14. 

12.4 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou 

correção monetária. 

12.5 Os pagamentos somente serão realizados após a comprovação documental da manutenção da regularidade 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, Justiça do Trabalho, o FGTS e das Fazendas estadual e municipal, exigidas na 

fase de habilitação do certame kcitatódo, conforme item 5.2 deste Edital. 

13 	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.2 Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo das multas 

previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, no que couber, garanfido o direito 

prévio da ampla defesa, a licitante que: 

Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 

No prazo determinado, não assinar o contrato; 

Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

Não manter a proposta, injustificadamente; 

1) 	Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

Comportar-se de modo inidemeo; 

Cometer fraude fiscal. 

142. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Câmara Municipal de Santaluz/BA, poderá garantida a 

defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

Advertência; 

Muita moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do Contato, tomando por base o 

valor global do respectivo lote; 

Multa de 2% (dois por cento) a par& do 16° (décimo sexto) dia. 

Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo lote. 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contatar com a Administração por período 

não superior a dois (2) anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública. 

14.3. O atraso injustificado na execução do Contrato, por periodo superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão 

Contratual e aplicação de multas. 
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14.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de 

até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial, e caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

145. Compete ao Presidente do Legislativo a aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2, alineas "b", 

mc", 	°e" e 11; ao Presidente do Legislativo a penalidade de advertência, prevista no riem 14.2, alinea "a', facultada a defesa do 

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

14.6. Da aplicação da penalidade prevista nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação, que será dirigido á autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a 

sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

14.7. As sanções previstas no item 14.2, alíneas "V, °c° et, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 
penalidades previstas neste edital. 

DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO: 

15.1. A autoridade competente para determina a contrafação poderá revogar a licitação em face de razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

15.2. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado 

o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

153. No caso de desfazimento de processo licitatório fica assegurado o direlio ao contraditório e à ampla defesa. 

DAS AMOSTRAS: 

161, A Câmara Municipal reserva-se o direito de aceitar ou não os produtos ou a prestação de serviço, 

independentemente da informação contida na proposta comercial, caso não atenda as especificações exigidas ou que sejam de 

qualidade inferior á proposta. 

16.2. Caso não seja (m) aprovada (s) a (s) amostra (s) do produto (s) ou a prestação de serviço, da empresa julgada 

vencedora, o Pregoeiro poderá examinar as ofertas subsequentes, verificando a aceitabilidade, a habilitação, na ordem de 

classificação determinada pela sessão dos lances, até o efetivo julgamento em favor da empresa vencedora, juntamente com a 

área demandante. 
16.3. No caso de produto (s), a (s) amostra (s) da empresa julgada vencedora ficará (ão) retida (s) durante o prazo de 

vigência do Conaato. 
16.4. As despesas referentes ao envio de amostra (s) ficam por conta exclusivamente do fornecedor. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

17.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação, inclusive a preparação e apresentação das propostas, não sendo devida nenhuma 

indenização aos licitantes pela elaboração elou apresentação da documentação referente a este Pregão. 
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17.2. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

17.3. O desatendimento de exigências formais não essenciás não importará no afastamento do licitante, desde que 

seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 

Pregão. 

17.4. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, sem comprometimento da segurança do futuro Contrato. 

17.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

17.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior: 

A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do 

pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta; 

Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação e classificação dos 

proponentes, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta e o ato não acarrete violação aos princípios 

básicos da licitação; 

Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas; 

17.7. Os anexos com os quantitativos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do instrumento de 

Contrato, como se nele estivessem tran.scritos, ressalvado o valor proposto, porquanto prevalecerá o ofertado em lance verbal; se 

houver. 

17.8. Os vencedores terão o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para assinar o instrumento de 

Contrato. A referida convocação será feita através de envio de fax, oficio ou e-mail. 

17.9. Caso o licitante vencedor não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, ou venha recusar-se 

a celebrá-lorretirá-lo, injustificadamente, dentro do prazo estabelecido e na vigência da sua proposta, sujeitar-se-á ás sanções 

cabiveis, reservando-se à Câmara Municipal de Santaluz, o direito de, independentemente de qualquer aviso ou notificação, 

renovar a licitação ou convocar os remanescentes; 

17.10. Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão originária do pregão, 

devendo os convocados apresentar os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo transcorrido da data da 

primeira reunião. 

17.11. Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na data da 

primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem vencidos. 

17.12. Se, os licitantes remanescentes forem convidados, a assinar o Contato no prazo fixado pela Comissão 

Permanente de Licitações, ressalvado os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no 

caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação. 

17.13. Quaisquer informações e esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser protocolados, no Setor de 

Licitação da Câmara Municipal, em dias uteis, no horário das 08h0Omin ás 13h0Omin, horário local. 

17.14. Para adquirir o Edital será cobrado o valor referente a reprodução de copias no valor de R$, 20,00 (vinte) reais, 

podendo ser adquirido de forma gratuita (apresentando pen drive ou mídia de CD para salvar o arquivo). 

C 
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RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA Fr 16-CENTRO 

SANTA LUZ-BA, CNPI N.° 13.227.459/0001-74 

PODER LEGISLATIVO 

17.15. Para retiras o Edital será necessário apresentar copia do documento de constituição da empresa, (contrato 

sodalfindividual, RO e CPF dos sócios, sendo representante, apresenta documento que autorize a retirada do edital). Caso seja 

requerido por pessoa fisica, apresentar copia do RG e CPF, Pen drive ou CD. 

17.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá 

fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas ou documentação escoimadas da causa 

que ocasionaram a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 

17.17. Fica designado o foro do Município de Santaluz - Estado da Bahia, para julgamento de quaisquer questões 

judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais pdvilegiado que seja. 

17.18. As entregas serão realizadas no municipio de Santaluz, sempre que solicitado, no horário mínimo de 08:00h as 
13:00h. 

Santaluz/BA, 05 de março de 2018. 

ca4 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

