EDITAL PREGÃO 013/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, do Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob
Nº 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé, nº 150, Centro, Vitória da Conquista,
Bahia, doravante denominada de CMVC, por meio de seu Pregoeiro, designado pelo Decreto nº
2285/2018, com observância às disposições da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, torna
público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados fará
realizar licitação na modalidade de PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, DO TIPO MENOR
PREÇO POR LOTE, e nas condições estabelecidas neste edital e nos anexos que o compõem.

1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente certame, a aquisição de equipamentos eletrônicos, com serviço de
instalação no local, para atender as demandas da Câmara Municipal de Vitória da Conquista,
respeitando o limite imposto diante da Lei 8.666/93, conforme quantidade e especificações
constantes no Edital e Anexos.

1.2. ANEXOS DO EDITAL:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, nos termos da
Lei nº 10.520 , de 17 de julho de 2002 e de Conhecimento das Condições estabelecidas no Edital;
ANEXO III – Formulário padronizado de proposta;
ANEXO IV – Modelo de procuração – com firma reconhecida;
ANEXO V - Modelo de declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) menor(es) de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14
(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Carta Magna;
ANEXO VI – Modelo de declaração – enquadramento de ME e EPP em cumprimento da Lei
Complementar n.º 123/2006;
ANEXO VII - Minuta de contrato;
ANEXO VIII – Declaração – concordância com os termos do edital e da não ocorrência de fatos
impeditivos à participação;
ANEXO IX – Recibo de retirada de edital

1.3. DOS PREÇOS
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1.3.1. Estima-se o valor global desta licitação em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA.
1.3.2. Cada concorrente deverá computar no preço que cotará todos os custos diretos e indiretos,
inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes
da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
1.3.3. Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA correspondem à média dos
preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto em
licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de julgamento
estabelecidas neste ato convocatório.

2. DO ACESSO E ACOMPANHAMENTO DA LICITAÇÃO:
2.1 - As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital serão dirimidas, por escrito, pelo
Pregoeiro, mediante requerimento dos interessados apontando de forma clara e objetiva as falhas
ou irregularidades que entende viciarem o mesmo, através do telefone (77) 3086-9645, do e-mail:
licitacoescmvc@hotmail.com, no prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
abertura da seção pública;
2.2 - Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do pregão, devendo as petições deverão ser protocoladas junto
à Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - BA, localizada
no 4º andar, sala 401, na Rua Coronel Gugé, 150, Centro, Vitória da Conquista – Bahia,
devidamente instruídas contendo a modalidade e o número desta licitação, assinatura, endereço,
razão social da empresa e telefone para contato.
2.3 - Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário local.

3. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E SESSÃO DE LANCES:
3.1. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes n.º 1 – “PROPOSTA DE
PREÇOS” e n.º 2 – “DOCUMENTAÇÂO PARA HABILITAÇÃO”, serão recebidos pelo Pregoeiro, na
sala de reuniões, na Rua Coronel Gugé, 150, Centro, Vitória da Conquista – Bahia, às 15:00 horas
do dia 19 de dezembro de 2018. A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro ocorrerá no mesmo dia,
local e horário, nos termos das legislações supracitadas, deste edital e seus anexos.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
4.1. Somente poderão participar desta licitação, modalidade de pregão presencial, toda e qualquer
empresa legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital.
4.2. Não poderão participar do presente Pregão Presencial:
4.2.1

Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a CMVC,

durante o prazo da sanção aplicada;
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4.2.2

Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
4.2.3

Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção

aplicada;
4.2.4

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

4.2.5

Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

4.2.6

Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
4.2.7

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum.
4.2.8

Empresas sob regime de consórcio;

4.2.9

Empresas que realizem subcontratação;

4.2.10 Empresas que não apresentarem a Declaração de que cumprem plenamente os Requisitos
de Habilitação.

5. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. As despesas com a execução do objeto desta licitação para o pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da seguinte dotação orçamentária da Câmara Municipal de Vitória
da Conquista, para o exercício de vigência do contrato:

1 - ÓRGÃO - CÂMARA DE VEREADORES
2001 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
4.4.9.0.52.00.000 – Equipamentos e Material Permanente
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. O credenciamento da empresa no certame se dará mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
6.1.1. Quando a pessoa que irá representar a empresa no certame, for sócia, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, deverá apresentar Carteira Oficial de Identidade ou outro
documento oficial de identificação que contenha foto e o Estatuto/Contrato social (em cópia simples
acompanhada do respectivo documento original ou cópia autenticada por Cartório), no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura. A apresentação desses documentos é necessária para comprovação de sua condição
na empresa. O referido Estatuto/Contrato Social deverá ser apresentado em original ou cópia
autenticada;
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6.1.2. Quando a pessoa que irá representar a empresa no certame for procurador o mesmo deverá
apresentar Carteira Oficial de Identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha
foto, além do Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida e
também o Estatuto/Contrato Social (em cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia
autenticada por cartório) para identificação e qualificação da pessoa que assina o documento
concedendo poderes ao credenciado. Neste caso, a empresa licitante atribui à pessoa credenciada,
poderes para que possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase do pregão.
6.1.3. Declaração de que cumpre todos os requisitos de habilitação, conforme dispõe o art. 4º,
inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. Sendo que o modelo dessa declaração
corresponde ao Anexo II deste Edital;
6.1.4. As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião
do Conselho de Administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que
deverá evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou publicação prevista na Lei nº
6.404/76 e suas alterações;
6.1.5. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos de credenciamento
implicará na perda do direito de manifestação por parte do representante da empresa licitante. Não
podendo também, formular lances após a classificação preliminar das propostas ou manifestar
intenção de recorrer das decisões do pregoeiro;
6.1.6. Cada empresa licitante credenciará tão somente 01(um) representante legal, o qual será o
único admitido a intervir nas fases da licitação e responder por todos os atos e efeitos previstos
neste Edital, por sua representada, sob pena de afastamento do certame licitatório das licitantes
envolvidas.
6.1.7. O Sr. Pregoeiro analisará os documentos concernentes ao credenciamento, podendo declarar
não credenciada para o oferecimento de lances verbais, os interessados que não apresentarem os
documentos acima descritos, e/ou que não possuam compatibilidade entre o ramo de atividade
declarado nos documentos constitutivos apresentados e o objeto licitado.
6.1.8. - Encerrada a etapa de credenciamento, será apresentada a declaração de pleno atendimento
aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo contido no Anexo Il ao presente Edital. A
referida declaração deverá estar fora dos envelopes n° 1 e 2.
6.1.9 - Declaração para microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme Modelo constante
do ANEXO VI do Edital), quando assim enquadrada e a fim de gozar dos benefícios contemplados
na Lei Complementar n° 12312006. no tocante ao direito de preferência e critério de desempate.
Referida declaração TAMBÉM deverá estar fora dos envelopes n° 1 e 2.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública onde cada
licitante deverá apresentar ao pregoeiro, os documentos necessários para o credenciamento na
forma do item 6 deste Edital, assim como sua PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, em envelopes
separados, lacrados, constando em suas partes externas os seguintes dizeres:
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7.1.1. No envelope contendo a proposta de preços:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

7.1.2. No envelope contendo os documentos para habilitação:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ

7.1.3. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de Vitória
da Conquista (BA);
7.1.4. Após a hora estabelecida para o início do certame, não mais serão recebidos os envelopes de
proposta e de documentação.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (ENVELOPES Nº
1 E 2)

8.1. ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÇO
8.1.1. - Acompanha este ato convocatório, modelo de FORMULÁRIO PADRONIZADO DE
PROPOSTA — ANEXO III, que o licitante preencherá e inserirá no envelope n° 01.
8.1.2. - Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:
a)
b)
c)

dados cadastrais da licitante;
assinatura do representante legal no caso de pessoa jurídica;
indicação obrigatória do valor da proposta, em algarismo e por extenso, seguindo modelo

de proposta fornecido pela Câmara;
d)

indicação do número do CNPJ da empresa e da Inscrição Estadual;

e)

indicação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato

referido no item 12.
8.1.3. - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. contados a partir da sua
apresentação.
8.1.4 - A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais,
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equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidades adequadas
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
8.1.5 - O resultado do julgamento das propostas será afixado no Diário Oficial do Município de
Vitória da Conquista.

8.2. ENVELOPE N. 02 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.2.1. Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, inclusive as
microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope n.º 02, os
seguintes documentos, a falta de qualquer um deles implicará de imediato, na inabilitação do
licitante:

8.2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
8.2.2.1. Ato de criação do licitante conforme o caso:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores, juntamente com as últimas alterações, se
houverem;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em
exercício;
8.2.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda,
comprovando a situação ativa, sendo aceito documento extraído via internet;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto licitado;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de débitos relativos aos tributos federais e a
divida ativa da união, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Receita
Federal do Brasil (certidão conjunta);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual em relação aos tributos estaduais, expedida
pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quanto aos tributos
municipais, expedida pelo órgão competente e com prazo de validade em vigor;
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo
de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa.
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8.2.4. – DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) 02 (dois) Atestados de capacidade técnica – Prova de aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com o objeto desta licitação, por
meio da apresentação de atestado(s) expedido(s), necessariamente em nome do licitante, por
pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já executou,
satisfatoriamente, serviços iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação.
8.2.5 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões negativas deverão ser acompanhadas de
certidões emitidas pelo Tribunal de Justiça com jurisdição sobre a Comarca onde se localize a sede
e eventuais filiais da licitante, atestando o número de cartórios de distribuição existentes na
jurisdição;
b) Declaração da licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, Lei n.º 9.854/99 e no Decreto n.º 4.358/2002, de que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo Anexo V.
c) Declaração – Anexo VIII – Declaração de concordância com os termos do edital e não ocorrência
de fatos impeditivos à participação em licitação, nos moldes do Anexo VIII;

8.2.6 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n° 123106, art. 43, caput).
8.2.7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa (LC n° 123/06, art. 43, § 1°).
8.2.8 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.6, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4°, inciso XXIII, da Lei 10.520/02,
ou revogar a licitação (LC n° 123/06, art. 43, § 2°).

8.3 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.3.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo
cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por
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um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos,
preferencialmente ser relacionados separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.
8.3.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este
prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade
de 180 (cento e oitenta dias) dias, a contar de sua expedição.
8.3.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
8.3.4 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente
com o n° CNPJ e endereço respectivo.
8.3.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal
forma que não possam ser entendidos.
8.3.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
8.3.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.3.8 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os
estabelecimentos, disposta nos itens 8.1.
8.3.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão
acarretará a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal
das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 8.1.5 e
seguintes deste edital.
8.3.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na internet junto aos sites
dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio
eletrônico.
8.2.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de
diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3° do artigo 43, da Lei n' 8.666/93).

9 - DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
9.1 - O Pregão realizar-se-á de acordo com a legislação vigente, as disposições já consignadas no
presente edital, e as que seguem:
9.2 - No dia, hora, e local designado neste edital, os licitantes deverão comprovar ao Pregoeiro a
representação para a prática dos atos do certame, nos termos da cláusula 6.1 deste edital.
9.3 - Aberta a sessão publica do Pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento
das interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA DE PREÇO e
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.
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9.5 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros da
Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão entregar ao
Pregoeiro a declaração nos moldes do Anexo II. Em prosseguimento, o Pregoeiro procederá à
abertura dos envelopes n° 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus conteúdos analisados pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua conformidade com os requisitos estabelecidos
neste instrumento convocatório.
9.6 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste edital
e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pelo
licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante.
9.7 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços.
9.8 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública o resumo das
ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, propostas
eventualmente desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação, e a ordem de
classificação provisória.
9.9 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos
representantes dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo compreendido entre
o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento), repetindo-se o procedimento
para cada uma das propostas classificadas na forma do item 9.8.
9.10 - Quando não forem verificadas no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições
definidas no subitem anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes
que apresentaram as melhores propostas, ate o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os preços
ofertados.
9.11 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as
sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de
preços menores aos já existentes.
9.12 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido
anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso,
aquele que foi ofertado primeiro.
9.13 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às
penalidades constantes deste edital.
9.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação definitiva das
propostas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, consignando-a em ata.
9.15 - Se houver empate, será assegurado o exercício de direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte (LC n° 123/06, art. 44. "caput"), nos seguintes
termos:
9.15.1 - Entende-se por empate, aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
ao melhor preço apresentado (LC n° 123/06, art. 44, par. 2°);
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9.15.2 - 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 (LC n° 123/06, art. 45, inc. 1);
9.15.2,1 - Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de
5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob
pena de preclusão (LC n° 123/06. art. 45, par. 3º).
9.15.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.15.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova
oferta (LC n° 123/06, art. 45. Inc. III),
9.15.2.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer
seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se
enquadrarem no limite disposto no subitem 9.15.1, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito (LC n° 123/06, art. 45, Inc. II).
9.15.2.4 - O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.15.2.5 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas
proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela que originalmente
vencedora da fase de lances (LC n° 123/06, art. 45, par. 1º).
9.16 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com os
parâmetros de preços definidos pela Administração.
9.17 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante que ofertou o menor preço para que
seja obtido preço melhor.
9.18 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, decidindo
motivadamente a respeito.
9.19 - Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação
para habilitação do licitante classificado em primeiro lugar.
9.20 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer
dispositivo deste Editai e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante inabilitado.
9.20.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até
a decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no item 8,1.5 e
seguintes deste edital.
9.20.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
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9,20.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
9.21 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de habilitação do licitante
classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for ocaso, até a habilitação de um dos
licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados.

9.22 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado e
habilitado, será declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a oportunidade para
manifestação da intenção de interpor recurso aos licitantes, nos termos da cláusula 11 deste
instrumento,
9.23 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será adjudicado
o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame.
9.24 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificados
poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento
oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em que ficarão retidos com o
Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes dos licitantes classificados, não declarados
vencedores do certame, permanecerão sob custódia do Pregoeiro até o efetivo cumprimento da
obrigação pelo licitante adjudicatário.
9.25 - Da sessão pública deste Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados
todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo
Pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.
9.26 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias á análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
10.1 - Com antecedência superior a 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das
propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão.
10.2 - As impugnações devem ser protocoladas na sede da Câmara Municipal, dirigidas ao
subscritor deste Edital.
10.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada
nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
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11 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 - Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção,
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir da declaração do
vencedor para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais licitantes:
desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.2 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente, nos dias úteis, de segunda a quinta feira das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 e na sexta-feira 8h00 às 12h00, sob pena de
configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada na sessão pública.
11.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública do pregão
importará a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao
licitante vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
11.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado á autoridade competente.
11.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.6 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao
licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório,
11.7 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará
na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de
contrato, cuja minuta integra este Edital corno Anexo.
12.2 - Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do(s)
adjudicatário(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os prazos de validade
vencidos, a Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
12.3 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informação, o adjudicatário será
notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade,
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena
de a contratação não se realizar.
12.4 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.2, ou se recusar a assinar o contrato, serão
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convocados, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes classificados, com
vistas à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções ao licitante faltante.
12.5 - O adjudicatário deverá no prazo de 02 (dois) dias corridos contados da data da convocação,
comparecer para assinar o termo de contrato, podendo ser prorrogado urna única vez por igual
período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.6 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar,
previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do certame. prorrogável por igual
período, a critério da Administração, sob pena da contratação não se realizar, decaindo o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
12.6.1 - Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão
pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno
porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
12.7 - Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos
deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas á
contratação.
12.8 - A Administração poderá obrigar o Contratado a corrigir ou substituir, à suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e
qualidade dos serviços contratados.
12.9 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela
lei e neste ato convocatório.
12.10 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e
qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato,
algum documento perder a validade.
12.11 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d" do inciso II, do art. 65 da Lei n° 8.666/93 (e
suas alterações), que deverá ser comprovado pela Contratada e aprovado pela Contratante.
12.12 - O equilíbrio de que trata o item anterior será deliberado pela Administração a partir de
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação
comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do
requerimento, e nunca de forma não retroativa.
12.13 - Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado a Câmara Municipal convocará a(s)
licitante(s) vencedora(s) para proceder o equilíbrio de preço para menor, sob pena de
desclassificação da proposta e aplicação das penalidades impostas neste edital e contrato.
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12.14 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco
por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo. de acordo com o disposto no art. 65, l
e § 1', da Lei Federal n° 8.666/93,
12.15 - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação que lhe forem exigidas na licitação.
12.16 - O Foro do contrato será o da Comarca de Vitória da Conquista - BA.
13 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 - O PRAZO DE VIGÊNCIA do contrato objeto desta licitação será de 03 (três) meses, contados
da data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal n°
8.666193.
13.2 – O serviço/fornecimento objeto desta licitação deverá ser iniciado logo após a assinatura do
contrato até a data de 26 de dezembro de 2018.
13.3 - Os serviços serão recebidos conforme a seguir:
a) provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado;
b) definitivamente: por servidor mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do serviço aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta lei.
13.4 - Na hipótese de serem constatadas irregularidades não sanadas na forma de execução do
objeto deste instrumento, o fato será reduzido a termo e encaminhado à autoridade competente
para procedimento inerente à aplicação das penalidades.
13.5 - Constatadas irregularidades na forma de execução do objeto contratual, a Câmara Municipal
de Vitória da Conquista poderá:
a)

se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua

retificação ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b)

se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua substituição e/ou

adequação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de substituição e/ou adequação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade
com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação
por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
c)

aplicação das penalidades do item 15 do edital.

13.6 - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da
Lei Federal n° 8.666/93.
13.7 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei
Federal n° 8.666/93).
14 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da apresentação da Nota Fiscal ou documento respectivo, acompanhado da respectiva

Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Rua Coronel Gugé, 150 – Centro – CEP: 45.000-510 – Vitória da Conquista/BA
Fone: (77) 3086 9600 – Endereço Eletrônico: www.camaravc.ba.gov.br

14

planilha de serviços e/ou materiais executados/entregues, devidamente atestados por servidor
responsável, não sendo admitida proposta com condição de pagamento diferente.
14.2 - A Câmara pagará a(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) somente à licitante vencedora, vedada sua
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
14.3 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente,
emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a
respectiva Agência.
14.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa. a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese; o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da
situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Câmara.
14.5 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados bancários deverão
ser fornecidos pela Contratada, ou cheque nominal em seu favor, a ser retirado na Tesouraria da
Câmara Municipal de Vitória da Conquista.
14.6 - Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção
monetária.
14.7 - Caso o(s) licitante(s) vencedor(es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de Educação
e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, Científico ou
Associação Civil, a que se refere art. 15 da Lei n.° 9.532(1997, deverá apresentar, juntamente com
a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO: na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução
Normativa da SRF n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias ; assinadas pelo seu
representante legal, sob pena da Câmara Municipal de Vitória da Conquista efetuar as retenções
cabíveis, previstas na referida norma.
14.8 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução dos serviços.
15 - DAS SANÇÕES
15.1 - Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a 2% (dois por cento) do
valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante: provocar tumulto na sessão de
pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance ofertado.
15.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprirnento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a)

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b)

a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Câmara Municipal e/ou
declaração de inidoneidade. conforme previsto pelo artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02.
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15.3 - Pelo descumprimento do Contrato, o Contratado sujeitar-se-á às penalidades adiante
especificadas, que serão aplicadas pela Câmara Municipal de Vitória da Conquista.
a)

advertência;

b)

multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem
prejuízo para a execução dos serviços;

c)

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a
Câmara Municipal de Vitória da Conquista por prazo não superior a cinco anos;

d)

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante
a autoridade que aplicou a penalidade.
15.4 - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1° do artigo 86 da Lei n° 6.666(93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por
dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a)

atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1 % (um décimo por cento) ao dia; e

b)

atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por
cento) ao dia.
15.5 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei Federal
n° 8.666/93 e suas alterações.
15.6 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do item 15.3, poderá ser aplicada de forma
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha em face da Contratante.
15.7 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
15.8 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão
temporária para licitar e contratar com a Câmara Municipal de Vitória da Conquista e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7° da Lei Federal n° 10.520102.
15.9 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não
elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.
15.10 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
15.11 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias Citeis da
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
15.12 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.1.6 deste edital, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois
por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão
temporária para licitar e contratar com a Câmara Municipal de Vitória da Conquista e/ou declaração
de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n° 10.520/02 (LC n° 123/06, art. 43,
§ 2°).
16 - DA FISCALIZAÇÃO
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16.1 - A CONTRATANTE, em qualquer ocasião, exercerá a mais ampla fiscalização dos serviços,
reservando-se o direito de rejeita-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios,
devendo a CONTRATADA refazê-los às suas expensas.
16.2 - A fiscalização, por parte ela CONTRATANTE, não eximirá ou reduzirá as responsabilidades
da CONTRATADA por danos que vier a causar diretamente à Administração e/ou a terceiros,
decorrentes se sua culpa ou dolo na execução do contrato, seja por atos seus, de seus empregados
ou prepostos.
16.3 - Caberá à CONTRATADA:
16.3.1 - Observar a boa prática na execução do objeto, as normas técnicas respeitando as leis,
regulamentos e posturas Federais, Estaduais e Municipais relativos aos serviços, cumprindo
imediatamente as intimações e exigências das respectivas autoridades;
16.3.2 - Providenciar e selecionar a seu critério. e contratar, em seu nome, a mão-de-obra
necessária à execução dos serviços, seja ela especializada ou não, técnica ou administrativa,
respondendo por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e sociais. os quais não terão
vinculo empregatício algum com a CONTRATANTE.
16.4 - Na hipótese da CONTRATADA negar-se a assinar o recebimento com protocolo de qualquer
correspondência a ela dirigida, a mesma será enviada pelo correio, registrada ou por aviso de
recebimento (AR), considerando-se, desta forma, entregue para todos os efeitos.

17 - DAS INFORMAÇÕES
17.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas junto ao
Setor de Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste instrumento, das 8h00 às
18h00, até 48 horas da data marcada para a abertura do certame. As respostas serão
encaminhadas via e-mail a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão parte integrante do
processo administrativo.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los,
na Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no horário de expediente, até o último dia útil que
antecede a data de abertura da Licitação.
18 2 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas
as condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.
18.3 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento
de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem corno a promoção de diligência
destinada a esclarecer a instrução do processo {§ 3' do artigo 43 da Lei n° 8.666/93).
184 - A Câmara Municipal de Vitória da Conquista poderá, a qualquer tempo, rnotivadamente,
revogar no todo ou em parte a presente licitação.
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Vitória da Conquista-BA, em 06 de dezembro de 2018.

Alison Simão Zuccari Lima
Pregoeiro / Decreto nº 2285/2018
Câmara Municipal de Vitória da Conquista/BA

Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Rua Coronel Gugé, 150 – Centro – CEP: 45.000-510 – Vitória da Conquista/BA
Fone: (77) 3086 9600 – Endereço Eletrônico: www.camaravc.ba.gov.br

18

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos, com serviço de instalação no local, para atender
as demandas da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, respeitando o limite imposto diante da
Lei 8.666/93, conforme quantidade e especificações constantes no Edital e Anexos.

JUSTIFICATIVA: Para atender as necessidades de serviços da CMVC, a aquisição de novos
equipamentos tem como finalidade modernizar e garantir o acesso aos serviços disponibilizados de
forma eficaz.

1 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

1.

SMART TV LED 32"– CONVERSOR DIGITAL;

2.

Monitor Led
Especificações Técnicas:
Tamanho do painel: 21,5equot; Widescreen (painel LED LCD)
Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,6 mm
Pixel pitch: 0,248 mm
Brilho: 200 cd/m2
Relação de contraste (dinâmico): 10.000.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico)
Tempo de resposta: 5 ms
Ângulo de visão horizontal: 90eordm;
Ângulo de visão vertical: 65eordm;
Frequência de varredura horizontal: 30 KHz ~ 83 KHz
Frequência de varredura vertical: 56 ~ 75 Hz
Largura de banda: 85 MHz
Compatibilidade: Windows, MAC, Linux
Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
Conectores: Analógico (RGB) / Digital (HDMI)
Entradas digitais: Sim
Amplificação Dinâmica de Cores: Sim - SmartControl Lite
Relação de Contraste Dinâmico: Sim - SmartContrast
Compatível com Windows 8: Sim
Consumo: Ligado elt; 21 Watts (típico), Stand By elt; 0,5 Watt
Alto-Falantes: Não
Fonte : Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Plug eamp; Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
Energy Star: Sim (EPA)
Controles manuais: Auto/Desce, 4:3 Wide/Sobe, Brilho/Volta, Menu/OK, Liga/Desliga
VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis): Sim
(100x100mm)
Ajuste base: Ângulo vertical -5/20edeg;
Normas/segurança/certificações: BSMI, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, TCO
certified, TUV/ISO9241-307, cETLus, EAC, INMETRO, EnergyStar 6.0, EPEAT Silver,
RoHS, Lead-free, Mercury Free
Dimensões do Produto:
Altura: 31,6 cm
Largura: 50,3 cm
Profundidade: 5,0 cm
Peso: 2,61 kg
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3.

Dimensões do Produto com Base:
Altura: 37,6 cm
Largura: 50,3 cm
Profundidade: 21,3 cm
Monitor 18,5 :
Monitor LCD LED AOC
Características:
Widescreen
Características Gerais
Frequência de varredura horizontal: 30 KHz 60 KHz
Frequência de varredura vertical: 5075 Hz
Largura de banda: 85 MHz
Compatibilidade: Windows, MAC, Linux
Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
Conectores: Analógico ( RGB )
DCB ( Amplificação Dinâmica de Cores )
DCR ( Relação de Contraste Dinâmico )
Consumo: Ligado 15 Watts ( típico ), Stand By 0,5 Watt
Fonte: Interna - 100 240V - 50/60 Hz
Plug amp; Play: DDC2B/CI
Energy Star: ( EPA )
Controles manuais: Power
Função OSD ( On Screen Display ): OSD com interface gráfica amigável, controlado
pelo programa i-Menu ( download no site AOC ou CD )
Especificações Técnicas:
Diagonal visual 47,0 cm
Resolução máxima 1366 x 768 / 60 Hz ( HD )
Pixel pitch 0,3 mm
Tempo de resposta 5 ms
Brilho 200 cd/m2
Contraste dinâmico 20.000.000:1
Ângulo de visão ( H x V ) 90ordm; x 50ordm;
Dimensões do produto:
Altura: 34 cm
Largura: 44 cm
Profundidade: 16 cm
Peso: 1,97 Kg

4.

CPU
PROCESSADOR:
-CPU Cores: 4
-Base Clock: 3.6GHz
-Cache L3 total: 4MB
-Threads: 8
-Máx. Boost Clock: 3.9GHz
-Default TDP / TDP: 65W
-GPU Cores: 11
-Total L2 Cache: 2MB
-cTDP: 46-65W
-Plataforma: Desktop
MEMORIA: RAM 4 GB ddr4 2400mhZ
HD DE 500 GB OU SUPERIOR
4 PORTAS USB
FONTE BIVOLT
SAIDA DE VIDEO RGB ou hdmi
placa mãe:
- Tecnologia de memória DDR4 Dual Channel
- 2 x DDR4 slots DIMM
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- CPUs AMD série Ryzen suportam memória DDR4 3200+(OC) / 2933(OC) /
2667/2400/2133 ECC & não-ECC, sem-buffer*
- APUs AMD Série-A de 7ª Geração suportam memória DDR4 2400/2133 ECC & nãoECC, sem-buffer**
- Capacidade máxima de memória do sistema: 32GB*
- BIOS de 128Mb AMI UEFI Legal com Interface Gráfica
- Suporta "Plug e Play"
- Compatível com eventos de despertar ACPI 5.1
- Suporta jumperfree
- Suporta SMBIOS 2.3
- Multi-ajuste de Voltagem DRAM
- Gráficos AMD Radeon™ Série-R Integrados na APU Série-A*
- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Memória compartilhada máxima 2GB
- Dupla Saída Gráfica: Suporta HDMI e D-Dub ports by independent display controllers
- Suporta HDMI com resolução máxima de 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz /
(3840x2160) @ 30Hz
- Suporta D-Sub com resolução máxima de 2048x1536 @ 60Hz
- Suporta Sincronismo Automático de Lábios, Cores Profundas (12bpc), xvYCC e HBR
(High Bit Rate Audio / Áudio de Alto Bit Rate) com HDMI (Monitor HDMI compatível
necessário)
0- Suporta HDCP com a Porta HDMI
- Suporta reprodução Full HD 1080p de Blu-ray (BD) com as portas HDMI
- Rede PCIE 1x Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta Proteção Contra Raios/ESD
- Suporta Detecção de Cabo de Rede
- Suporta Eficiencia de Energia Ethernet 802.3az
- Suporta PXE
Garantia do Fornecedor: 12 meses ou mais
5.

6.

ESTABILIZADOR
Dados técnicos:
Modelo Sdw 300;
Potência nominal (Va): 300W Real;
Corrente nominal de entrada em 115V/127V/220V (A): 2,6/2,4/1,8 saída 115v
Faixa de Entrada:
Modelo trivolt em rede 115V - 92V a 150V.
Modelo trivolt em rede 220V - 184V a 272V.
Regulação de saída: +/- 6%;
Frequência de operação: 60 Hz;
Tempo de resposta: 1 ciclo de rede*;
Rendimento: > 93%;
Distorção harmônica Típica: Zero;
Número de tomadas: Sufixo ¿q¿ - 4 tomadas;
Proteção contra surtos de tensão: Varistor;
Proteção contra sobre temperatura;
Proteção sobrecarga na Saída: >= 200%;
Dimensões (AxLxP): 173 x 117 x 192 mm;
Grau de proteção: Ip 00.
*Conforme Nbr 14373 : 2006.
Multifuncional laser
Monocromática com impressão duplex automático e bandeja manual que suporta
gramatura de até 220g/m2, O ADF (alimentador automático de originais) com
capacidade de até 40 folhas. Imprimir até 28 páginas por minuto, conexões padrão
Wifi/NFC, rede e local que atende a todas estruturas de escritórios.
Funções
Impressão, cópia, Scanner e fax
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7.

8.

Ciclo Máximo Mensal: 12.000 páginas
Velocidade : 28 ppm A4
Resolução Máxima: 4800 x 600 dpi
Processador: 600 Mhz
Memória: 128Mb
Painel Operacional: 2 x 16 Linha LCD
Interface: USB 2.0,
Ethernet 10/100 Base Tx,
Wireless 802.11 b/g/n
NFC
Impressão Duplex: Embutido
ADF: 40 páginas
Linguagem: SPL / PCL5e / PCL6
Tamanhos de Papel A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm,
Executivo 184 x 266 mm, Envelope
Sistema Operacional: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Suprimentos
MLT-D116S - Cartucho de toner preto Rendimento 1200 páginas
MLT-D116L - Cartucho de toner preto Rendimento 3.000 páginas
Dimensões do Produto
Quantidade Cx.: 1 unid
Peso (kg): 11,3 kg
Largura (mm): 401 mm
Altura (mm): 367 mm
Profundidade (mm): 362 mm
Dimensões com Embalagem
Peso Bruto (Kg): 14.1 kg
Largura (mm): 465 mm
Altura (mm): 495 mmProfundidade (mm): 426 mm
Itens Inclusos: Cabo USB, Cartucho Preto , Cd Instalação c/ Manual , Cabo de
Alimentação
Impressora de Multifuncional Jato de Tinta Com tanque de tinta acoplado, Conexão
USB 2.0 de alta velocidade; Wireless Não; Impressora Resolução máxima de
impressão: 5760 x 1440 dpi / Velocidade de impressão: 27 ppm; em preto e 15 ppm
em cores; Copiadora Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm / Número de
Cópias: 1 ou 20; Digitalizadora Resolução máxima: 600 x 1200 dpi / Profundidade
máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa) / Área de escaneamento: 21,6 x
29,7 cm / Velocidade máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha (mono), 9.5 ms/linha
(cor). / Digitalizar para PDF: Sim; Características Fax Não possui; Suprimentos
T664120, T664220, T664320 e T664420; Tipo do Papel Comum, Papéis Especiais
(Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper); Sistema Operacional
7//8/8.1; Conteúdo da Embalagem 1 Multifuncional, 1 garrafa de tinta preta 664, 1
garrafa de tinta ciano 664, 1 garrafa de tinta magenta 664, 1 garrafa de tinta amarela
664, cabo de alimentação, CD de instalação e Softwares, guia de instalação rápida,
manual do usuário e cabo USB; Voltagem Bivolt; Dimensões aproximadas do produto
(cm) - AxLxP 14,5x48,2x30cm; Peso líq. aproximado do produto (kg) 4,5kg; Garantia
do Fornecedor 12 meses; Cor: Preto.
ESTABILIZADOR 1500W
- Tensão: 92V a 285V
- Corrente nominal de entrada: 13ª / 115V 11,8ª / 127V 220V / 6,8.
- Tempo de resposta <= 1 Ciclo de rede
- Cabo de 80 centímetros
Especificações de Saída:
- Tensão 115V
- Regulação de Saída: +/- 6%
- Tempo de resposta: <= 1 ciclo de rede
- Rendimento 100% de carga: >92%
- Número de tomadas: 6
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9.

Proteção:
- Proteção de Sobre temperatura: Desligamento e desarme automático
- Proteção Sobretensão de Saída: +10% / -10%
- Proteção Sobrecarga na Saída: >= 170%
- Proteção Contra Surtos de Tensão: Varistor
- Dimensões AxLxP: 150x100x220mm
- 375 x 113 x 125 mm, com embalagem.
- 800 gramas, com embalagem.
Access Point:
Dimensões Ø160 x 31,45 mm
Ambiente Interno
Velocidade de 2,4 GHz 300 Mbps
Velocidade de 5 GHz 867 Mbps
Modo de PoE 24V Passive PoE
Portas (1) Ethernet 10/100/1000
Atualização instantânea: Não
Folha de dados: http://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_AP-AC-Lite_QSG.pdf
UAP-AC-LR
UAP-AC-LR
Dimensões Ø175.7 x 43,2 mm
Ambiente Interno
Velocidade de 2,4 GHz 450 Mbps
Velocidade de 5 GHz 867 Mbps
Modo de PoE 24V Passive PoE
Portas (1) Ethernet 10/100/1000
Atualização instantânea: não
UAP-AC-PRO
UAP-AC-PRO
Dimensões Ø196.7 x 35 mm
Ambiente Interior exterior
Velocidade de 2,4 GHz 450 Mbps
Velocidade de 5 GHz 1300 Mbps
Modo de PoE 802.3af PoE / 802.3at PoE +
Portas (2) Ethernet 10/100/1000
Atualização instantânea Sim, padrão de montagem UAP
UAP-AC-EDU
UAP-AC-EDU
Dimensões Ø287.5 x 125,9 mm
Ambiente Interno
Velocidade de 2,4 GHz 450 Mbps
Velocidade de 5 GHz 1300 Mbps
Modo de PoE 802.3at PoE + Compatível
Portas (1) Ethernet 10/100/1000
Atualização instantânea: Não

10. SCANNER:
Digitalização
2-in-1 Scanning: Sim
Digitalização Frente e Verso (Duplex): Sim
Ciclo de Trabalho Diário‡: 3000 por dia
Velocidade Máx. Digi talização: 35 ppm (em cores/preto e branco, uma face) 70 ipm
(em cores/preto e branco, frente e verso)
Modos de Digitalização
Digitalização de até 50 folhas, em cores e em uma única passagem
Área Máxima do Scanner: Até 21,6 cm x 86,3 cm
Área de Digitalização: Até 21,6 cm x 86,3 cm
Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi
Conteúdo da Embalagem
Scanner, Adaptador AC, Guia de Configuração Rápida, Guia do Usuário, Garantia e
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Registro do Produto
Conteúdo da Caixa de Embalagem
Scanner, Adaptador AC, Guia de Configuração Rápida, Guia do Usuário, Garantia e
Registro do Produto
Interface: USB 2.0 de alta velocidade
Compatibilidade: Windows® XP (SP3), Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1,
Mac® OS X v10.10.x/10.11.x/10.11.x/10.12.x (Download Only), Linux®
Sistema Operacional: Windows® XP (SP3), Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1,
Mac® OS X v10.10.x/10.11.x/10.11.x/10.12.x (Download Only), Linux®
Cabo USB: USB 2.0
Peso: 2,5 Kg
Dimensões (LxAxP): 29,9 x 20,6 x 17,8 cm
Interface USB Direta: Sim
Interface Padrão: USB 2.0
Garantia: Limitada de 1 ano
Voltagem: 110V
Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 70 ipm (em cores/preto e branco)
Velocidade Máx. Digitalização: 35 ppm (em cores/preto e branco)
Tipo de Scanner: CIS Duplo
Tamanho do Documento (Máximo): Até 21,6 cm x 86,3 cm
Resolução Interpolada
Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis (8 bits)
Profundidade de Cor: 48 bits interna e 24 bits externa
CD-ROM (Windows® Software): Sim
Capacidade de Entrada de Papel
Digitalização de até 50 folhas, em cores e em uma única passagem
Requisitos de Sistema
Softwares Inclusos
IPS (Windows e macOS), Nuance PaperPort 14 SE (Windows), NewSoft Presto!
PageManager (masOS), NewSoft Presto! BizCard OCR (Windows e macOS) e
Configuração Remota
Sistemas Operacionais Compatíveis
Windows® XP (SP3), Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac® OS X
v10.10.x/10.11.x/10.11.x/10.12.x (Download Only), Linux®
Compatível com TWAIN / ISIS: Sim
Função "Digitalizar para": Email, PDF, Imagem, OCR, Arquivo, USB
Compatibilidade com Dispositivos Móveis: Sim
11. CÂMERA FOTOGRÁFICA
Especificações Técnicas:
Sensor CMOS 24.2 Megapixels (APS-C), ISO 100-12800 (expansível até H: 25600)
para fotografar em condições de pouca luz e Processador de Imagem DIGIC 6 de alta
performance.
Wi-Fi® embutido, NFC (Near Field Communication) embutido
Modo EOS Movie Full HD
AF CMOS Híbrido III
Tela LCD articulável touch de 3.0 polegadas (cerca de 1.040.000 pontos).
Disparos contínuos de alta velocidade de até 5.0 fps
Sistema de AF com 19 pontos do tipo cruzado
12. TABLET
COR: PRETO
Especificações Técnicas:
Sistema Operacional Marshmallow do Android 6.0
-Processador Exynos 7870, Octa-Core 1.6 Ghz
-TFT tela 10.1 "WUXGA 1920x1200p
-Câmera Principal de 8 Mpx e Frontal de 2 Mpx
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-Gravação de vídeo Full HD 1080p a 30 fps
-2Gb de memória RAM
-Memória expansível por Micro SD até 256 Gb
-Conectividade: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4G + 5GHz, VHT80, Bluetooth 4.2
-Conectores: Micro USB 2.0, Stereo 3.5mm Headset
-Sensores: Acelerômetro, Hall, sensor de luz RGB
-Bateria: Li-Ion 7300 mAh
-Capacidade:16GB
-Memoria RAM: 2 GB
-Processador: Octa-Core 1.6 Ghz
-Tamanho de tela: 10.1
13. Smartphone
Sistema Operacional: iOS 10 (ou superior) ou Android 8 (ou superior)
Tela: Tamanho: 4.7 polegadas ou suprerior
(Widescreen)
Tela Touch Screen
Conectividade 4G ou superior, Wi-Fi, Bluetooth: 4 ou superior
Capacidade de armazenamento interno: 64 GB ou superior
Processador: 8 núcleos ou superior
Processador: Arquitetura 64 bits
Memória RAM: 03 GB ou superior
Câmera Traseira 12 MP ou superior
Câmera Frontal Fotos de 5MP ou superior
Outros Recursos
Quantidade de Cartão SIM: 1 ou 2
Recurso: GPS
Recurso: Acelerômetro
Bateria: Lítio recarregável incluída
Garantia: 12 meses ou mais
2 – DO CONTRATO
2.1. O presente contrato terá seu prazo de duração para 03 (três) meses, contados da data de
assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses,
diante o interesse entre as partes, nos termos da Lei Federal n.° 8.66611993.

3 - PAGAMENTO
3.1. Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria mediante apresentação de Nota Fiscal
Eletrônica, comprovante de serviços realizados e comprovação de quitação com o INSS e FGTS.

4 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
5.1. Mínimo de 60 (sessenta dias)
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS HABILITATÓRIOS
Eu

(nome completo), RG n° ....................................

representante legal da (denominação da pessoa jurídica), CNPJ n° DECLARO, sob as penas da
lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no
instrumento convocatório do Pregão Presencial n° 013/2018, realizado pela Câmara Municipal de
Vitória da Conquista, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar de
microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a
documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, ciente
da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a regularize
tempestivamente ( ).

________________________de ____________de 2018.

Nome e assinatura do representante
RG n° ....................................................
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ANEXO III – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Razão Social:
Endereço:
Cidade:

CEP:

Fone/Fax:

Email:

CNPJ nº

OBJETO: Constitui objeto do presente certame, a aquisição de equipamentos eletrônicos, com
serviço de instalação no local, para atender as demandas da Câmara Municipal de Vitória da
Conquista, respeitando o limite imposto diante da Lei 8.666/93, conforme quantidade e
especificações constantes no Edital e Anexos.

Identificação do responsável legal que assinará o termo de Contrato:
Nome:
Identidade – RG nº:

Órgão Expedidor:

CPF nº:

LOTE I:

Item

Especificação
SMART TV LED 32"– CONVERSOR
DIGITAL;

1

Und

Quant

UN

21

Unitário

Total

TOTAL:
LOTE II:

Item

Especificação

Unid

Quan
t

1

Monitor Led
Especificações Técnicas:
Tamanho do painel: 21,5equot; Widescreen
(painel LED LCD)
Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,6
mm
Pixel pitch: 0,248 mm
Brilho: 200 cd/m2
Relação de contraste (dinâmico):
10.000.000:1 (Relação de Contraste
Dinâmico)
Tempo de resposta: 5 ms
Ângulo de visão horizontal: 90eordm;
Ângulo de visão vertical: 65eordm;
Frequência de varredura horizontal: 30 KHz
~ 83 KHz
Frequência de varredura vertical: 56 ~ 75
Hz

UN

03

Valor
Unitário
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2

Largura de banda: 85 MHz
Compatibilidade: Windows, MAC, Linux
Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz
(FULL HD)
Resolução recomendada: 1920 x 1080 @
60 Hz (FULL HD)
Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
Conectores: Analógico (RGB) / Digital
(HDMI)
Entradas digitais: Sim
Amplificação Dinâmica de Cores: Sim SmartControl Lite
Relação de Contraste Dinâmico: Sim SmartContrast
Compatível com Windows 8: Sim
Consumo: Ligado elt; 21 Watts (típico),
Stand By elt; 0,5 Watt
Alto-Falantes: Não
Fonte : Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Plug eamp; Play: DDC/CI, Mac OS X,
sRGB, Windows 7, Windows 8
Energy Star: Sim (EPA)
Controles manuais: Auto/Desce, 4:3
Wide/Sobe, Brilho/Volta, Menu/OK,
Liga/Desliga
VESA (sistema internacional de furação
para fixação em paredes ou painéis): Sim
(100x100mm)
Ajuste base: Ângulo vertical -5/20edeg;
Normas/segurança/certificações: BSMI, CE
Mark, FCC Class B, SEMKO, TCO certified,
TUV/ISO9241-307, cETLus, EAC,
INMETRO, EnergyStar 6.0, EPEAT Silver,
RoHS, Lead-free, Mercury Free
Dimensões do Produto:
Altura: 31,6 cm
Largura: 50,3 cm
Profundidade: 5,0 cm
Peso: 2,61 kg
Dimensões do Produto com Base:
Altura: 37,6 cm
Largura: 50,3 cm
Profundidade: 21,3 cm
Monitor 18,5 :
Monitor LCD LED AOC
Características:
Widescreen
Características Gerais
Frequência de varredura horizontal: 30 KHz
60 KHz
Frequência de varredura vertical: 5075 Hz
Largura de banda: 85 MHz
Compatibilidade: Windows, MAC, Linux

UN

05
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3

Suporte de cores: Maior que 16 Milhões
Conectores: Analógico ( RGB )
DCB ( Amplificação Dinâmica de Cores )
DCR ( Relação de Contraste Dinâmico )
Consumo: Ligado 15 Watts ( típico ), Stand
By 0,5 Watt
Fonte: Interna - 100 240V - 50/60 Hz
Plug amp; Play: DDC2B/CI
Energy Star: ( EPA )
Controles manuais: Power
Função OSD ( On Screen Display ): OSD
com interface gráfica amigável, controlado
pelo programa i-Menu (download no site
AOC ou CD)
Especificações Técnicas:
Diagonal visual 47,0 cm
Resolução máxima 1366 x 768 / 60 Hz ( HD
)
Pixel pitch 0,3 mm
Tempo de resposta 5 ms
Brilho 200 cd/m2
Contraste dinâmico 20.000.000:1
Ângulo de visão ( H x V ) 90ordm; x 50ordm;
Dimensões do produto:
Altura: 34 cm
Largura: 44 cm
Profundidade: 16 cm
Peso: 1,97 Kg
CPU
PROCESSADOR:
-CPU Cores: 4
-Base Clock: 3.6GHz
-Cache L3 total: 4MB
-Threads: 8
-Máx. Boost Clock: 3.9GHz
-Default TDP / TDP: 65W
-GPU Cores: 11
-Total L2 Cache: 2MB
-cTDP: 46-65W
-Plataforma: Desktop
MEMORIA: RAM 4 GB ddr4 2400mhZ
HD DE 500 GB OU SUPERIOR
4 PORTAS USB
FONTE BIVOLT
SAIDA DE VIDEO RGB ou hdmi
placa mãe:
- Tecnologia de memória DDR4 Dual
Channel
- 2 x DDR4 slots DIMM
- CPUs AMD série Ryzen suportam
memória DDR4 3200+(OC) / 2933(OC) /
2667/2400/2133 ECC & não-ECC, sembuffer*

UN
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4

- APUs AMD Série-A de 7ª Geração
suportam memória DDR4 2400/2133 ECC &
não-ECC, sem-buffer**
- Capacidade máxima de memória do
sistema: 32GB*
- BIOS de 128Mb AMI UEFI Legal com
Interface Gráfica
- Suporta "Plug e Play"
- Compatível com eventos de despertar
ACPI 5.1
- Suporta jumperfree
- Suporta SMBIOS 2.3
- Multi-ajuste de Voltagem DRAM
- Gráficos AMD Radeon™ Série-R
Integrados na APU Série-A*
- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Memória compartilhada máxima 2GB
- Dupla Saída Gráfica: Suporta HDMI e DDub ports by independent display controllers
- Suporta HDMI com resolução máxima de
4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160)
@ 30Hz
- Suporta D-Sub com resolução máxima de
2048x1536 @ 60Hz
- Suporta Sincronismo Automático de
Lábios, Cores Profundas (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio / Áudio de Alto Bit
Rate) com HDMI (Monitor HDMI compatível
necessário)
- Suporta HDCP com a Porta HDMI
- Suporta reprodução Full HD 1080p de Bluray (BD) com as portas HDMI
- Rede PCIE 1x Gigabit 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Suporta Wake-On-LAN
- Suporta Proteção Contra Raios/ESD
- Suporta Detecção de Cabo de Rede
- Suporta Eficiencia de Energia Ethernet
802.3az
- Suporta PXE
Garantia do Fornecedor: 12 meses ou mais
ESTABILIZADOR
Dados técnicos:
Modelo Sdw 300;
Potência nominal (Va): 300W Real;
Corrente nominal de entrada em
115V/127V/220V (A): 2,6/2,4/1,8 saída 115v
Faixa de Entrada:
Modelo trivolt em rede 115V - 92V a 150V.
Modelo trivolt em rede 220V - 184V a 272V.
Regulação de saída: +/- 6%;
Frequência de operação: 60 Hz;
Tempo de resposta: 1 ciclo de rede*;

UN
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Rendimento: > 93%;
Distorção harmônica Típica: Zero;
Número de tomadas: Sufixo ¿q¿ - 4
tomadas;
Proteção contra surtos de tensão: Varistor;
Proteção contra sobre temperatura;
Proteção sobrecarga na Saída: >= 200%;
Dimensões (AxLxP): 173 x 117 x 192 mm;
Grau de proteção: Ip 00.
*Conforme Nbr 14373 : 2006.
LOTE III:

Item

1

Especificação

Unid

Quan
t

Multifuncional laser
Monocromática com impressão duplex
automático e bandeja manual que suporta
gramatura de até 220g/m2, O ADF
(alimentador automático de originais) com
capacidade de até 40 folhas. Imprimir até 28
páginas por minuto, conexões padrão
Wifi/NFC, rede e local que atende a todas
estruturas de escritórios.
Funções
Impressão, cópia, Scanner e fax
Ciclo Máximo Mensal: 12.000 páginas
Velocidade : 28 ppm A4
Resolução Máxima: 4800 x 600 dpi
Processador: 600 Mhz
Memória: 128Mb
Painel Operacional: 2 x 16 Linha LCD
Interface: USB 2.0,
Ethernet 10/100 Base Tx,
Wireless 802.11 b/g/n
NFC
Impressão Duplex: Embutido
ADF: 40 páginas
Linguagem: SPL / PCL5e / PCL6
Tamanhos de Papel A4 210 x 297 mm,
Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm,
Executivo 184 x 266 mm, Envelope
Sistema Operacional: Mac OS X, Windows
7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Suprimentos
MLT-D116S - Cartucho de toner preto
Rendimento 1200 páginas
MLT-D116L - Cartucho de toner preto
Rendimento 3.000 páginas
Dimensões do Produto
Quantidade Cx.: 1 unid
Peso (kg): 11,3 kg

UN
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Valor
Unitário
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3

Largura (mm): 401 mm
Altura (mm): 367 mm
Profundidade (mm): 362 mm
Dimensões com Embalagem
Peso Bruto (Kg): 14.1 kg
Largura (mm): 465 mm
Altura (mm): 495 mmProfundidade (mm):
426 mm
Itens Inclusos: Cabo USB , Cartucho Preto ,
Cd Instalação c/ Manual , Cabo de
Alimentação
Impressora de Multifuncional Jato de
Tinta Com tanque de tinta acoplado,
Conexão USB 2.0 de alta velocidade;
Wireless Não; Impressora Resolução
máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi /
Velocidade de impressão: 27 ppm; em preto
e 15 ppm em cores; Copiadora Tamanho
das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm /
Número de Cópias: 1 ou 20; Digitalizadora
Resolução máxima: 600 x 1200 dpi /
Profundidade máxima do scanner: 48-bit
interna (24-bit externa) / Área de
escaneamento: 21,6 x 29,7 cm / Velocidade
máxima de escaneamento: 2.4 ms/linha
(mono), 9.5 ms/linha (cor). / Digitalizar para
PDF: Sim; Características Fax Não possui;
Suprimentos T664120, T664220, T664320 e
T664420; Tipo do Papel Comum, Papéis
Especiais
(Papel Matte, Glossy, Semi
Glossy, High Quality Inkjet Paper); Sistema
Operacional
7//8/8.1;
Conteúdo
da
Embalagem 1 Multifuncional, 1 garrafa de
tinta preta 664, 1 garrafa de tinta ciano 664,
1 garrafa de tinta magenta 664, 1 garrafa de
tinta amarela 664, cabo de alimentação, CD
de instalação e Softwares, guia de
instalação rápida, manual do usuário e cabo
USB;
Voltagem
Bivolt;
Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP
14,5x48,2x30cm; Peso líq. aproximado do
produto (kg) 4,5kg; Garantia do Fornecedor
12 meses; Cor: Preto.
ESTABILIZADOR 1500W
- Tensão: 92V a 285V
- Corrente nominal de entrada: 13ª / 115V
11,8ª / 127V 220V / 6,8.
- Tempo de resposta <= 1 Ciclo de rede
- Cabo de 80 centímetros

UN

02

UN
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Especificações de Saída:
- Tensão 115V
- Regulação de Saída: +/- 6%
Câmara Municipal de Vitória da Conquista
Rua Coronel Gugé, 150 – Centro – CEP: 45.000-510 – Vitória da Conquista/BA
Fone: (77) 3086 9600 – Endereço Eletrônico: www.camaravc.ba.gov.br

32

- Tempo de resposta: <= 1 ciclo de rede
- Rendimento 100% de carga: >92%
- Número de tomadas: 6
Proteção:
- Proteção de Sobre temperatura:
Desligamento e desarme automático
- Proteção Sobretensão de Saída: +10% / 10%
- Proteção Sobrecarga na Saída: >= 170%
- Proteção Contra Surtos de Tensão:
Varistor
- Dimensões AxLxP: 150x100x220mm
- 375 x 113 x 125 mm, com embalagem.
- 800 gramas, com embalagem.
LOTE IV:

Item

5

Especificação

Unid

Quan
t

Access Point:
Dimensões Ø160 x 31,45 mm
Ambiente Interno
Velocidade de 2,4 GHz 300 Mbps
Velocidade de 5 GHz 867 Mbps
Modo de PoE 24V Passive PoE
Portas (1) Ethernet 10/100/1000
Atualização instantânea: Não
Folha de dados:
http://dl.ubnt.com/guides/UniFi/UniFi_APAC-Lite_QSG.pdf
UAP-AC-LR
UAP-AC-LR
Dimensões Ø175.7 x 43,2 mm
Ambiente Interno
Velocidade de 2,4 GHz 450 Mbps
Velocidade de 5 GHz 867 Mbps
Modo de PoE 24V Passive PoE
Portas (1) Ethernet 10/100/1000
Atualização instantânea: não
UAP-AC-PRO
UAP-AC-PRO
Dimensões Ø196.7 x 35 mm
Ambiente Interior exterior
Velocidade de 2,4 GHz 450 Mbps
Velocidade de 5 GHz 1300 Mbps
Modo de PoE 802.3af PoE / 802.3at PoE +
Portas (2) Ethernet 10/100/1000
Atualização instantânea Sim, padrão de
montagem UAP
UAP-AC-EDU
UAP-AC-EDU
Dimensões Ø287.5 x 125,9 mm

UN
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Valor
Unitário
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Ambiente Interno
Velocidade de 2,4 GHz 450 Mbps
Velocidade de 5 GHz 1300 Mbps
Modo de PoE 802.3at PoE + Compatível
Portas (1) Ethernet 10/100/1000
Atualização instantânea: Não
LOTE V:

Item

1

Especificação
SCANNER:
Digitalização
2-in-1 Scanning: Sim
Digitalização Frente e Verso (Duplex): Sim
Ciclo de Trabalho Diário‡: 3000 por dia
Velocidade Máx. Digi talização: 35 ppm (em
cores/preto e branco, uma face) 70 ipm (em
cores/preto e branco, frente e verso)
Modos de Digitalização
Digitalização de até 50 folhas, em cores e
em uma única passagem
Área Máxima do Scanner: Até 21,6 cm x
86,3 cm
Área de Digitalização: Até 21,6 cm x 86,3
cm
Resolução Óptica: Até 600 x 600 dpi
Conteúdo da Embalagem
Scanner, Adaptador AC, Guia de
Configuração Rápida, Guia do Usuário,
Garantia e Registro do Produto
Conteúdo da Caixa de Embalagem
Scanner, Adaptador AC, Guia de
Configuração Rápida, Guia do Usuário,
Garantia e Registro do Produto
Interface: USB 2.0 de alta velocidade
Compatibilidade: Windows® XP (SP3),
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1,
Mac® OS X
v10.10.x/10.11.x/10.11.x/10.12.x (Download
Only), Linux®
Sistema Operacional: Windows® XP (SP3),
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1,
Mac® OS X
v10.10.x/10.11.x/10.11.x/10.12.x (Download
Only), Linux®
Cabo USB: USB 2.0
Peso: 2,5 Kg
Dimensões (LxAxP): 29,9 x 20,6 x 17,8 cm

Unid

Quan
t

UN

03

Valor
Unitário

Total

Interface USB Direta: Sim
Interface Padrão: USB 2.0
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Garantia: Limitada de 1 ano
Voltagem: 110V
Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 70
ipm (em cores/preto e branco)
Velocidade Máx. Digitalização: 35 ppm (em
cores/preto e branco)
Tipo de Scanner: CIS Duplo
Tamanho do Documento (Máximo): Até 21,6
cm x 86,3 cm
Resolução Interpolada
Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis
(8 bits)
Profundidade de Cor: 48 bits interna e 24
bits externa
CD-ROM (Windows® Software): Sim
Capacidade de Entrada de Papel
Digitalização de até 50 folhas, em cores e
em uma única passagem
Requisitos de Sistema
Softwares Inclusos
IPS (Windows e macOS), Nuance
PaperPort 14 SE (Windows), NewSoft
Presto! PageManager (masOS), NewSoft
Presto! BizCard OCR (Windows e macOS)
e Configuração Remota
Sistemas Operacionais Compatíveis
Windows® XP (SP3), Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 8.1, Mac® OS X
v10.10.x/10.11.x/10.11.x/10.12.x (Download
Only), Linux®
Compatível com TWAIN / ISIS: Sim
Função "Digitalizar para": Email, PDF,
Imagem, OCR, Arquivo, USB
Compatibilidade com Dispositivos Móveis:
Sim

LOTE VI:

Item

1

Especificação
CÂMERA FOTOGRÁFICA
Especificações Técnicas:
Sensor CMOS 24.2 Megapixels (APS-C), ISO 100-12800
(expansível até H: 25600) para fotografar em condições de
pouca luz e Processador de Imagem DIGIC 6 de alta
performance.
Wi-Fi® embutido, NFC (Near Field Communication)
embutido
Modo EOS Movie Full HD
AF CMOS Híbrido III
Tela LCD articulável touch de 3.0 polegadas (cerca de
1.040.000 pontos).
Disparos contínuos de alta velocidade de até 5.0 fps

Unid

Quan
t

UN
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Sistema de AF com 19 pontos do tipo cruzado

TOTAL:

LOTE VII:

Unid

Quan
t

UN

22

Especificação

Unid

Quan
t

Smartphone
Sistema Operacional: iOS 10 (ou superior) ou Android
8 (ou superior)
Tela: Tamanho: 4.7 polegadas ou suprerior
(Widescreen)
Tela Touch Screen
Conectividade 4G ou superior, Wi-Fi, Bluetooth: 4 ou
superior
Capacidade de armazenamento interno: 64 GB ou
superior
Processador: 8 núcleos ou superior
Processador: Arquitetura 64 bits
Memória RAM: 03 GB ou superior
Câmera Traseira 12 MP ou superior
Câmera Frontal Fotos de 5MP ou superior
Outros Recursos
Quantidade de Cartão SIM: 1 ou 2
Recurso: GPS
Recurso: Acelerômetro
Bateria: Lítio recarregável incluída
Garantia: 12 meses ou mais

UN
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Item

Especificação

Valor
Unitário

Total

Valor
Unitário

Total

TABLET
COR: PRETO
Especificações Técnicas:

1

Sistema Operacional Marshmallow do Android 6.0
-Processador Exynos 7870, Octa-Core 1.6 Ghz
-TFT tela 10.1 "WUXGA 1920x1200p
-Câmera Principal de 8 Mpx e Frontal de 2 Mpx
-Gravação de vídeo Full HD 1080p a 30 fps
-2Gb de memória RAM
-Memória expansível por Micro SD até 256 Gb
-Conectividade: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4G +
5GHz, VHT80, Bluetooth 4.2
-Conectores: Micro USB 2.0, Stereo 3.5mm Headset
-Sensores: Acelerômetro, Hall, sensor de luz RGB
-Bateria: Li-Ion 7300 mAh
-Capacidade:16GB
-Memoria RAM: 2 GB
-Processador: Octa-Core 1.6 Ghz
-Tamanho de tela: 10.1

LOTE VIII:

Item

1

DECLARAÇÕES:
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1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3°, da Lei Federal n° 8.666/93).
2 - A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação
estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64. § 3°, da Lei Federal n° 8.666/93.
3 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações
exigidas no Edital e Anexo 1 - Termo de Referência.
4 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos
na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material,
despesas administrativas, lucro etc.

Local e Data: _________________________, _______/_________/2018.

_____________________________________________
Assinatura do(s) Representante(s) Legai(s)
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ANEXO IV – MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ..................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n° ...................................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o n°...................................), com
sede na Rua ..................................., nº ..................................., bairro ..................................., na
cidade de ..................................., Estado de ..................................., (neste ato representado) pelo(a)
(sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..................................., ................................... (nacionalidade),
...................................

(estado

civil),

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

(profissão),

portador(a)

do

RG

n°................................... e do CPF n.º ..................................., residente e domiciliado na Rua
..................................., n° ................................... na cidade de..................................., Estado de
..................................., CEP ------ --OUTORGADO:

Sr.

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

(a)
(estado

...................................,
civil),

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

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

(profissão),

(nacionalidade),

portador(a)

do

RG

n°................................... e do CPF n° ..................................., residente e domiciliado na Rua
..................................., n° ................................... ,

bairro...................................,

na

cidade

de

..................................., Estado de ...................................; CEP ------ --PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade Pregão Presencial n° 013/2018, da Câmara
Municipal de Vitória da Conquista, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e
demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor
recurso, manifestar-se quanto ã desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao
referido certame.
___________________________de________________de 2018.

Outorgante
COM FIRMA RECONHECIDA
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

................................................................................................................................................ inscrito
no CNPJ ou CPF sob o n°.............................por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)..............................., portador(a) da Carteira de identidade n° .......................... e do CPF n°
.........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido peia Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

(data)
(representante legal)
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(nome/razão social), .................. inscrita no CNPJ ........................... por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) ..................................... portador(a) da Carteira de Identidade
.........................n° ...................... e do CPF n° .........................., DECLARA, para fins do disposto na
Lei Complementar n° 123/06 no tocante ao direito de preferência e critérios de desempate no
Pregão Presencial n° 013/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser
MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da referida Lei Complementar.

(local / data)
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ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE ________, QUE
FAZEM

ENTRE

MUNICIPAL

SI

DE

A

CÂMARA

VITÓRIA

DA

CONQUISTA E ________.

Pelo presente instrumento de contrato que fazem entre si, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no
CNPJ nº 14.645.717/0001-03, com sede na Rua Coronel Gugé, 150, Centro, Vitória da Conquista,
Estado da Bahia, neste ato representada por seu Presidente Vereador HERMÍNIO OLIVEIRA
NETO, brasileiro, viúvo, profissão: ____________, portador da Cédula de Identidade RG nº.
_____________ SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. _______________, residente e domiciliado
nesta cidade de Vitória da Conquista, doravante designado simplesmente como CONTRATANTE e
de outro lado a ____________, estabelecida a Rua ___________, na cidade de Vitória da
Conquista/BA, inscrita no CNPJ sob o nº. ___________, neste ato representada por seu sócio
proprietário _________, residente e domiciliado a Rua ____________ nesta cidade de Vitória da
Conquista/BA, infra firmado, doravante designado simplesmente como CONTRATADA, celebram
entre si o presente contrato de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, vinculando-se o presente
CONTRATO às normas previstas na Lei nº 8.666/93, no Pregão Presencial nº 013/2018 e demais
legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente CONTRATO, com fulcro na Lei n° 9.433/2005,
no Decreto Federal n.º 3.555/00, bem como na Lei n° 8.666/93, observando, ainda, as disposições
da lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do consumidor), aplicáveis a esta contratação, devendo ser
observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO).
1.1. Aquisição de equipamentos eletrônicos, com serviço de instalação no local, para atender as
demandas da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, respeitando o limite imposto diante da
Lei 8.666/93, conforme quantidade e especificações constantes no Edital e Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA DOS PRAZOS E DAS CONDICÕES DE FORNECIMENTO
2.1 – O fornecimento dos equipamentos deverá ser iniciado logo após a assinatura do contrato
2.2 – Os equipamentos serão recebidos conforme e seguir:
a)

provisoriamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo

circunstanciado,
b)

O fornecimento objeto do presente contrato será prestado pela contratada, de forma

integral no período de vigência deste contrato, mediante solicitação formal do
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Contratante.
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR)
3.1. O valor total para o objeto presente é de R$ ______ (_________).

3.2. Poderá ser concedido reajuste de preço, nos casos previstos pela Lei 8.666/93.

3.3. O pagamento será efetuado, no domicílio bancário informado pela contratada em sua proposta
de orçamento, mediante ordem bancária, até o 5º (quinto) dia útil, contado a partir da apresentação
da nota fiscal/fatura, após seu devido atesto pela Diretoria Administrativa e Financeira da Câmara
Municipal de Vitória da Conquista.
3.4. – No valor acima estão incluídos todos os descontos ou despesas tais como: frete, embalagem,
impostos, seguros e outros referentes ao fornecimento do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA)
4.1. A despesa decorrente da execução deste Contrato correrá à conta dos elementos de despesa
4.4.9.0.52.00.000 – Equipamentos e Material Permanente, para o exercício de vigência do contrato.

CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO)
5_1 - Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da apresentação da Nota Fiscal ou documento respectivo, devidamente atestados por
servidor responsável, não sendo admitida proposta com condição de pagamento diferente.
5_2 - A Câmara pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à Contratada, vedada sua
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.
5.3 - A empresa Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida
sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a
respectiva Agência.
5.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a
mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação
ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à Câmara:
5.5 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente cujos dados bancários deverão
ser fornecidos pela Contratada, ou cheque nominal em seu favor, a ser retirado na Tesouraria da
Câmara Municipal de Vitória da Conquista.
5.6 - 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 do reajustamento de preços ou correção monetária.
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5,7 - Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de Educação e de Assistência
Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.° 9,532, de 10 de dezembro de 1997,
Instituição de Caráter Filantrópico; Recreativo, Cultural, Científico ou Associação Civil, a que se
refere o art. 15 da Lei r.° 9,532/1997, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,
DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF
n.° 480, de 15 de dezembro de 2004, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob
pena da Câmara Municipal de Vitória da Conquista efetuar as retenções cabíveis, previstas na
referida norma.
5.8 - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA DO PRAZO DE VIGÊNCIA CO CONTRATO)
6.1 - O prazo de vigência do presente contrato será de 03 (três) meses; contados da data de sua
assinatura, prorrogável na forma do art. 57, inciso li, da Lei Federal 00 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)
7.1. São obrigações da Contratada:
a. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital e seus
anexos e com os termos da proposta de preços;
b. Iniciar o fornecimento dos materiais, previstos neste instrumento, a partir da data de
assinatura do contrato;
c.

Fornecer o objeto deste certame, sem interrupções, durante a vigência do contrato,
pelos preços consignados na proposta;

d. Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos fornecidos, sob pena de responder
pelos danos causados aos veículos da CMVC ou a terceiros na execução do contrato;
e. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a CMVC ou a terceiros, por ação ou
omissão do seu pessoal durante a entrega do objeto;
f.

Proceder à entrega dos materiais, se for o caso, de acordo com todas as normas de
segurança vigentes;

g. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
h. Permitir a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato resultante deste
certame licitatório;
i.

Somente aceitar guias (requisições) de modelos previamente aprovados, em original,
devidamente assinados por pessoas autorizadas;

j.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
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k.

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas
nesta licitação;

l.

Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)
8.1 - São obrigações da Contratante:
a)

Colocar à disposição da Contratada as informações, documentos, meios, recursos e

pessoal necessário à realização do objeto do presente contrato;
b)

Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação;

c)

Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso;

d)

Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita

execução do contrato;
e)

Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no

setor competente;
f)

Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;

g)

Dar condições para a Contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrões

estabelecidos;
h)

Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão permanentemente designada

para este fim;
i)

Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposições estabelecidas;

j)

Notificar por escrito à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
k)

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às

obrigações contratuais.

CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES)

9.1 - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos
arts. 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a saber:
a)

advertência;

b)

multa de 10% (dez) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo

para a execução dos serviços;
c)

suspensão temporária de participação em licitação o impedimento para contratar com a

Câmara Municipal de Vitória da Conquista, por prazo não superior a cinco anos;
d)

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade.
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9.2 - O atraso injustificado no cumprimento dos prazos estipulados, sem prejuízo do disposto no
parágrafo 1' do artigo 88 da Lei ni) 8.665193, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por
dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
a)

atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b)

atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois

décimos por cento) ao dia_
9.3 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capitulo IV da Lei Federal
n' 8.666/93 e suas alterações.
9.4 - A penalidade de multa, estabelecida ria alínea "b" do item 9.1, poderá ser aplicada de forma
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais
créditos que tenha em face da Contratante.
9.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
9.6 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não
elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.
9.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
9_8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data
de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA (DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR DE CONTRATO)

a) verificar a execução do fornecimento se está em acordo com o contrato;

b) comunicar à Presidência da Câmara Municipal qualquer descumprimento das cláusulas
contratuais;

c) conferir e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos.

d) fiscalizar e acompanhar o cumprimento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA RESCISÃO)

11.1 - O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal
n° 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas
naquela Lei e no Edital.
11.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DA CESSAO OU DA TRANSFERÊNCIA)
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12.1 - O presente contrato não poderá ser objetivo de cessão, subcontratação ou transferência, no
todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DAS RESPONSABILIDADES)
13.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da
execução do objeto. Responsabiliza-se, pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a
Contratante ou a terceiros na prestação dos serviços.
13.2 - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

13.3 - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinado.
13.4 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco
por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I
e § da Lei Federal n.º 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)

14.1 - Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e
despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)

15.1 - Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante
providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias,
daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DA ANÁLISE JURÍDICA)

16.1 - A minuta do presente instrumento de contrato foi devidamente examinada e aprovada pela
Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, conforme determina a
legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DAS DISPOSIÇÕES GERAIS)
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17.1 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Municipal nos casos de rescisão
previstos no artigo 77 da Lei ri° 8.666/93 e alterações posteriores.
17.2 - O presente contrato é regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores
17.3 - Fica fazendo parte do presente contrato a proposta da contratada bem como o edital e seus
anexos.
17.4 - No caso da Contratada suspender a execução dos serviços por qualquer motivo, a Prefeitura
poderá convocar os licitantes remanescentes pela ordem de classificação, nas mesmas condições
propostas pelo primeiro colocado, ficando a infratora sujeita ás penalidades impostas neste
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA (DOS CASOS OMISSOS).

18.1 - Este Contrato regula-se pela Lei n' 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se, supletivamente, os principies da teoria geral de contratos e as disposições de
direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA (DO FORO)

19.1 - O Foro do contrato será o da Comarca de Vitória da Conquista/SP, excluído qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Vitória da Conquista, .............. de .......................... de 2018.

___________________________________________________
Hermínio Oliveira Neto
Presidente da Câmara Municipal
Câmara Municipal de Vitória da Conquista

___________________________________________________
CONTRATADA
CNPJ Nº
Testemunhas:
1) Nome:____________________________________________________
CPF: _____________________________________________________

2) Nome:____________________________________________________
CPF: _____________________________________________________
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO
EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO
NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018

A

empresa

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

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

nº

......................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................,
portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

RG

nº

..........................................,

e

do

CPF

nº.........................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital
e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto
licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa
não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator
impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.

......................................., ............. de ........................... de 2018.

..........................................
Representante Legal
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ANEXO IX - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2018

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vitória da Conquista e essa empresa,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão
Permanente de Licitação por meio do fax (77) 3086-9676.
A não remessa do recibo exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Razão Social:____________________________________________________
C.N.P.J. n° _____________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________
Cidade:__________ Estado:_______ Telefone:___________ Fax:__________

Pessoa para contato:______________________________________________

Recebemos, através do acesso à página, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação
acima identificada.

Local: _____________, ______ de _______________ de 2018.

____________________________________
Assinatura
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