
BAHIA 

Estado da Bahia 

MUNICIPIO DE COCOS 
CARTA CONVITE N. 002-2018 

OBJETO 
Aquisição de equipamentos e material permanente para 03 UBS (Unidades Básica de Safide) 
do IvIunicipio de Cocos. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da presente licitação empregas do ramo que atendam As exigências deste 
Edital e seus Anexos. 

• LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
Data: 10 de Setembro de 2018 

• Hora: 09hs00rnin 
Local: Prefeitura Municipal de Cocos 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro - Cocos - 
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EDITAL 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 	WCOS 
GOVERNO MUNICIPAI 

CARTA CONVITE N.° 002-2018  

PROCESSO LICITATORIO N.°  109-2018 
MODALIDADE: CARTA CONVITE N.°002-2018 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

, 
O Municipio de Cocos, pessoa jurídica de direito público interno, toma público para 
conhecimento dos interessados que na data, hordrio e local indicados fari realizar licitação na 
modalidade Carta Convite, na forma Presencial, do tipo menor prego, conforme descrição 
contida neste Edital e seus Anexos. 0 procedimento licitatorio obedecerá a Lei n.° 
8.666/1993, Lei n.° 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor e a Lei Complementar 
n.° 123/2006, e subsidiariamente U, bem como à legislação correlata, e demais exigências 
previstas neste Edital e seus Anexos. 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 10 de Setembro de 2018 

Horário: 09hs00min - horário local 

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 

Credenciamento: das 09hs00min As 09hs20min, incluso neste interstício o período 
para recebimento de propostas e documentos retardatários. 

1.1. 0 objeto desta licitação é a Aquisição de equipamentos e material permanente para as 
UBS (Unidades Básica de  Sande)  do Municipio de Cocos, conforme especificações e 
demais elementos técnicos constantes no Temo de Referencia e demais Anexos desta 
Carta-Convite. 

2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados pelo orgão licitante em número mínimo de 3 
(três), que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 
desta Carta-Convite e seus Anexos. 

2.1.1. Também poderão participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo 
de atividade, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no 
Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  que manifestarem seu interesse com 
antecedência de ate 24 (vinte e quatro) horas da data de apresentação das propostas, 
desde que também atendam a todas as exigências constantes desta Carta-Convite e seus 
Anexos. 

2.2. Não  sera  admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

2.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente 
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial; 
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GOVERNO MUNICIPAI 

2.2.2. Em dissolução ou em liquidação; 

12.1 Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar  corn  qualquer nrgão-iitt 
entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal 
ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso  III,  da Lei n.° 8.666/1993; 

2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de Contratar com o Município de Cocos, noa v... 
termos da Lei n.° 8.666/1993, e decretos regulamentadores; 	 — - 

2.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de 
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 
do artigo 72, §8°, inciso V, da Lei n.° 9.605/1998; 

2.2.6. Que tenham sido declaradas Midi:it-leas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

2.2.7. Que estejam reunidas em consórcio; 

2.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si; 

2.2.9. Estrangeiras que não funcionem no Pais; 

2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da 
Lei n.° 8.666/1993. 

2.3. Não  sera  permitida a participação de cooperativas 

2.4. 0 descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

3.1. 0 licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no 
preambulo desta Carta-Convite, apresentar-se a Comissão Permanente de Licitação para 
efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de 
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe de poderes para 
manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame. 

3.1.1. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém 
impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão, em nome 
do licitante. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.0  14.222.012/0001-75 



0 

0 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
GOVERNO MUNICIPAI 

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos 
termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular': - 
com firma reconhecida, ou documento equivalente. 

3.2.1. 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem 
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante tercetruss - 

3.2.2. 0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a pratica de todos 
os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de 
constituição da empresa ou do registro como empresário individual. 

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os 
documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços. 

4.1.1. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio 
similar de entrega, desde que entregues até 01 (uma) hora antes da abertura da sessão 
pública. 

4.1.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro  
Wilco,  endereçado diretamente à Comissão,  corn  a seguinte identificação: 

A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 
CARTA CONVITE N.° 001,2018 
SESSÃO EM 10/09/2018, AS 09HOOMIN HORAS 

4.1.1.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não 
gerarão efeitos como proposta. 

4.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitação e a proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres. 

ENVELOPE N.° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICÍPIO DE COCOS 
CARTA CONVITE N.° 002-2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
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CNPJ N.° 300(.XXX.XXX/XXXX-XX 

ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE COCOS 
CARTA CONVITE N.° 002-2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N.° XXX.XXX.XXX/XXXX-XX 

5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados: 

5.1.1. Relativos a Habilitação Jurídica: 

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores; 

h. 1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores. 

d. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: 
decreto de autorização; 

5.1.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

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

c. Prova de regularidade com a Certidão Negativa de Débitos da Fazenda 
Nacional, conforme unificação previsW na Portaria do Ministério da Fazenda, n.° 
358 de 05 de setembro de 2014, que engloba (Certidões da Fazenda Federal, a 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3989 1041 
CNP) n.0  19.222.012/0001-75 



Estado da Bahia 

IMUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO MUNIGIPAI 

Divida Ativa da União e a Seguridade Social, estas serão aceitas quando ainda 
válidas); 

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS; 

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou 
certidão positiva com efeitos de negativa. 

5.1.2.1. 0 licitante naicroempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado. 

5.1.3. Relativos h Qualificação Econômico-Financeira: 

a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de 
execução patrimonial, conforme o caso, expedida  pelt)  distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na própria 
certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 (sessenta) dias contados da 
data da sua apresentação; 

5.1.4. Relativos h Qualificação Técnica: 

a. No mínimo um atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado emitido em papel timbrado e com a indicação do  CNN,  
onde a assinatura do emitente deverá estar devidamente identificada, comprovando 
aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação, em conformidade com o estabelecido no  Art.  30 da Lei 8.666/93 

5.1.5. Documentos complementares: 

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme modelo anexo a esta 
Carta-Convite (artigo 32, §2°, da Lei n.° 8.666/1993). 
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b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta-dc  
menores, conforme Lei n.° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.3.68Ftle 
2002, conforme modelo anexo a esta Carta-Convite. 

c. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (conforme aspcielo 
anexo a esta Carta-Convite), 

d. Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura sede da empresa licitante. 

5.2. 0 licitante que já estiver cadastrado no  CRC, ern  situação regular, ficara dispensado de 
apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido cadastro que estejam 
validados e atualizados. 

5.2.1. Neste hipótese, o licitante deverá apresentar, no envelope relativo a 
documentação de habilitação, declaração expressa de que esta cadastrado no Certificado 
de Registro Cadastral -  CRC.  

5.2.2. A verificação se dará mediante consulta  in-loco, quando da abertura dos 
envelopes, devendo o resultado ser exposto na ata da sessão, assinado pelos membros da 
Comissão e por todos os representantes dos licitantes presentes e anexado ao processo. 

5.2.3. Na hipótese de algum documento que já conste do  CRC  estar com o seu prazo de 
validade vencido, a Comissão verificará- se o documento valido correspondente consta 
do envelope de habilitação, ressalvado o disposto quanto tt comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte. 

5.2.4. 0 licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniencia de 
fato impeditivo da habilitação. 

5.3. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial. 

5.3.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de 
pregos. 

5.4. Não serão aceitos protocolos de entrega, comprovantes de pagamentos ou solicitação 
de documento em substituição aos documentos exigidos nesta Carta-Convite e seus 
Anexos. 
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6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em  lingua  
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente , 
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou 
representante, deverá deverd conter: 

6.1.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constarkea „ 
do Termo de Referencia; 

6.1.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda 
corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando 
o modelo de Proposta de Preços anexo A Carta-Convite; 

6.1.2.1. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 
compõem, tais como despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros 
que incidam na contratação do objeto; 

6.1.2.2. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso 
da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

6.1.3. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de abertura do certame. 

6.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alteradc o teor das propostas apresentadas, seja 
quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 
termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a 
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições 
referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes. 

6.2.1. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar 
com todos os custos da contratação. 

6.2.2. As alterações de que trata este subitem serão submetidas A apreciação da 
Comissão, com a devida anuência de todos os licitantes. 

6.3. Não  sera  aceita reclamação posterior relativamente As propostas, sem que tenha sido 
devidamente registrada  ern  ata, salvo se prevista em lei. 

6.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
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7.1. 0 licitante deverá apresentar preferencialmente, separadamente dos Envelopes de 
n.° 01 e de n.° 02, a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a 
Instrução Normativa n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logistica e +, 
Tecnologia da Informação do Ministerio do Planejamento, Orçamento e Gestão, confórine 
modelo anexo ao Edital, ou dentro do envelope de Habilitação. 

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderelú se t. 
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar n.° 123/2006 e a Lei Complementar n.° 147/2014, deverão apresentar a 
respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de 
n.° 01 e de n.° 02. 

7.2.1. 0 licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em 
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.° 123/2006 e 
a Lei Complementar n.° 147/2014, não poderá usufruir do tratamento diferenciado 
previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração. 

7.2.2. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá 
consultar o Portal da Transparência do Governo Federal - 
wwwportaldatransparencia gov.br, seção "Despesas - Gastos Diretos do Governo - 
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)", para verificar se o somatório dos 
valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercicio anterior, extrapola o 
limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, 
inciso II, da Lei Complementar n.° 123/2006 e a Lei Complementar n.° 147/2014, ou o 
limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio 
de atividade no exercício considerado. 

7.21.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também 
abrangera o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens 
bancarias por ela recebidas, ate o mês anterior ao da sessão pública da licitação, 
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por 
cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n.° 123/2006 e a 
Lei Complementar n.° 147/2014. 

7.2.2.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do 
limite legal, a Comissão indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor 
do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n.° 
123/2006 e a Lei Complementar n.° 147/2014, sem prejuízo das penalidades 
incidentes. 

8.1, No dia, hora e local designados nesta Carta-Convite, em ato público, ria presença dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes n.° 
01 e n.° 02, bem como as declarações complementares, e procederá à abertura da licitação. 
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8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente 
deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo 
permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem 
tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro  sea  
recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos  relatives  

documentação ou proposta de preços apresentadas. 

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes n.° 
01 - Documentos de Habilitação. 

8.3.1. 0 conteúdo dos envelopes  sera  rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o  CRC,  se for o caso. 

8.4. Como condição previa ao exame da documentação de habilitação do licitante, a 
Comissão poderá verificar o eventual desctunprimento das condições •& participação, 
especialmente quanto a existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Certificado de Registro Cadastral -  CRC,  ou com os requisitos de habilitação deste 
instrumento convocatório; 

8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então  sera  
verificada, conforme item próprio desta Carta-Convite. 

8.5.1. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os 
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que 
voltará a reunir-se, informando os licitantes. 

8.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os 
Envelopes n.° 02 - Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os 
licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja 
concluida a fase de habilitação. 

8.6. Ao licitante inabilitado  sera  devolvido o respectivo Envelope n.° 02, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou 
da decisão desfavorável do recurso. 

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n.° 
02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde 
que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato 
público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 
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8.7.1. Não ocorrendo à desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito 
de recorrer, os Envelopes n.° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes 
presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura. 

8.7.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar O 
licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos /4  
superveniente ou s6 conhecidos após o julgamento. 

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item 
próprio desta Carta-Convite. 

8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou proposta, escohnadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 

8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

9.1.  Sera  considerado inabilitado o licitante que: 

9.1.1. Não apresentar os documentos exigidos nesta Carta-Convite no prazo de validade 
e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do  CRC,  
ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, 
empresas de pequeno porte. 

9.1.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n.° 01. 

9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes  sera  feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta 
aos interessados e lavrada em ata. 

10.1. 0 critério de julgamento  sera  ode menor preço global. 

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de 
assessoramento técnico especifico na  area  de competência cabível, através de parecer 
que integrard o processo. 
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10.2.  Sera  desclassificada a proposta do licitante que não apresentar a Declaração de 
Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n.° 2, de 16 de 
setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do - 
Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo anexo ao edital. 

Q.!  

QI 10.3. Também  sera  desclassificada a proposta que: 

10.3.1. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidade‘..‘ 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

10.3.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigências da presente Cana-Convite; 

10.3.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

10.3.4. Contiver oferta de vantagem não prevista na Carta-Convite, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar prego ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

10.3.5. Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da 
Planilha Orçamentaria elaborada pelo órgão; 

10.3.6. Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompativeis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da 
remuneração; 

10.3.7. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que 
não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove 
que os custos dos instunos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

10.3.7.1. Considera-se manifestamente inexeqUivel a proposta cujo valor global 
proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 
cento) do valor orçado pela Administração, ou 

b. Valor orçado pela Administração. 

10.3.7.2. Nessa situação,  sera  facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis 
para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme 
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sob pena de 

10.4. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligencia, na forma 
do §3° do artigo 43 da Lei n.° 8.666/1993. 

10.5. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem as exigênciaS44us 
itens acima, as demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços 
propostos. 

10.6. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa 
(ME) ou empresa de pequeno porte (El'?), que faça jus ao tratamento diferenciado,  sera  
observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e a Lei 
Complementar n.° 147/2014: 

10.6.1. A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes 
ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta classificada 
em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não seja uma ME/EPP. 

10.6.2. As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatarips 
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado  sera  notificado para, 
se desejar, apresentar uma nova proposta de preço para desempate, obrigatoriamente 
abaixo da primeira colocada. 

10.6.2.1. A nova proposta de preço devera ser apresentada de acordo com as regras 
deste Edital, em sessão pública, no prazo de até 03 (três) horas, contados da 
intimação do licitante. 

10.6.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou n5o se manifeste no prazo 
estabelecido, ou não apresente proposta válida, serão convocadas as demais licitantes 
ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido nos 
subitens anteriores. 

10.6.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido 
intervalo de 10% (dez por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes 
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima. 

10.6.5. Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta 
apresentada, a ME/EPP assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não 
havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda 
não existindo ME/EPP participante, permanecerá a classificação inicial. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro,  rotor,  Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041  
CRP)  n.0  14.222.012/0001-75 



COCOS GOVERNO MUNIGIPAI 

10.7. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 
previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993, assegurando-se a preferêncja, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) produzidos no Pais; 

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras 

c) produzidos ou prestados por empresas que 
desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

invistam em pesquisa e no 

ct. 

C  
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10.7.1. Persistindo o empate, o critério de desempate  sera  o sorteio, em ato público, para 
o qual os licitantes serão convocados. 

10.7.1.1. 0 sorteio  sera  feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes 
empatados, sendo que as ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da 
qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim 
retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes 
então empatados. 

10.7.1.2. Decorridos trinta minutos da hora mareada, sem que compareçam todas as 
convocadas, o sorteio será realizado, a despeito das ausências. 

10.8. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do 
menor prego seja microempresa ou empresa de pequeno porte, que faça jus ao tratamento 
diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-
á assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para a regularização da docunaentaçáo, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

10.8.1. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista 
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados. 

10.8.2. 0 prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento 
da fase de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a 
abertura do prazo da fase recursal. 

10.8.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.° 
8.666/1993, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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10.9. A intimação do resultado final do julgamento das propostas  sera  feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação  sera  feita por comunicação direta-
aos interessados e lavrada em ata. 

11.1. Ap6s o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório  sera  submeticki 
autoridade competente para que se proceda A devida homologação e• consegtiefitr 
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de ate 02 (dois) dias 
(dais, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Carta-Convite. 

12.1.1. 0 prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada da Adjudicatária e aceita pela Administração. 

12.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta  in-loco ao  CRC,  
para identificar possivel proibição de contratar com o Poder Público e verificar a 
manutenção das condições de habilitação, nos termos do artigo 3°, §1°, da IN SLTI/MPOG 
n. ° 02, de 11/10/2010, cujos resultados poderão ser anexados aos autos  dc  processo. 

12.3. t, facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou 
revogar a licitarelo, independentemente da cominação prevista nesta Carta-Convite. 

12.4. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

12.5. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas  qua  incidirem ou venham a 
incidir sobre o Contrato. 

13.1. Nos termos do  art.  65, §1°, da Lei n.° 8.666/1993, a Contratada ficara obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por canto) do valor inicial atualizado do 
contrato. 
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111.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

13.1.2. 0 conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados solirço_ja.  
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e 
sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acia  
estabelecidos. 

14.1. fi vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato. 

15.1.0 prazo de vigência é até o dia 31/12/2018, a partir da data da assinatura, não 
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo  
57th  Lei n.° 8.666/1993. 

15.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas 
referentes  it  contratação sejam integralmente empenhadas  at  31 de dezembro, para fins 
de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.° 39, de 
13/12/2011. 

16.1. Os pregos são fixos e irreajustaveis. 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência e na minuta do Contrato, bem como nesta Carta-Convite e seus Anexos e na 
proposta apresentada. 

18.1. 0 prazo para pagamento  sera  ate 30 (trinta) dias  (Ads,  contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios 
do cumprimento das obrigações da Contratada, em observância aos percentuais e prazos 
abaixo da seguinte forma: 

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prado de até 5 (cinco) 
dias  Weis,  contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos 
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demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, 
nos termos do  art.  5°, §30, da Lei n.° 8.666/1993. 
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18.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 
5-J procedimentos: 

18.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual conforme previsto nos serviws 
efetivamente demandados e os prestados, a Contratada apresentará a prévia dos serviços-- 
executados no período, através de relatório apensados os devidos documentos. 

18.2.1.1. Uma etapa  sera  considerada efetivamente concluida quando os serviços 
previstos para aquela etapa, estiverem executados 

18.2.1.2. A Contratada também apresentara, os documentos comprobatórios dos 
serviços prestados e utilizados na etapa da execução contratual, quando for o caso. 

18.2.2. A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do 
relatório, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, os serviços relatadas pela 
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive 
quanto à obrigação de aplicaçâo da leis inerentes a matéria objeto da prestação dos 
serviços. 

18.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada 
regularizar. 

18.2.2.2. A aprovação dos serviços apresentados pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitaçao definitiva dos 
serviços executados. 

18.3. 0 pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 
exigidos nesta Carta-Convite. 

18.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado  it  verificação da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços 
efetivamente executados, bem como as seguintes comprovações, que deverão 
obrigatoriamente acompanhá-la: 

a. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta ao  CRC,  ou na 
impossibilidade de acesso ao referido cadastro, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no artigo 29 da Lei n.° 
8.666/1993; e 
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18.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-a após a comprovação da regularização da situação,nQ  
acarretando qualquer  Cams  para a Contratante. 

183. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta  CRC  e, se necessário, ao sítios 
oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, podendo 
o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 

18.6. Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributaria prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n.° 8.212, de 
1991. 

18.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),  sera  
observado o disposto na Lei Complementar n.° 116, de 2003, e legislação municipal 
aplicável. 

18.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instittado pelo artigo 
12 da Lei Complementar n.° 123/2006 e a Lei Complementar n.° 147/2014, não sofrera 
a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em 
relação As suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração 
de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n ° 1.234,  de ll  de janeiro de 
2012. 

18.7. 0 pagamento  sera  efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 

18.8.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

18.9. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada 
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

18.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por canto) ao ano, 
aplicando-se a seguinte formula:  

EM=I xN x VP 
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 
365 

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento  en.-
data do efetivo pagamento  

VP  = Valor da Parcela em atraso 

19.1. As aquisições ora contatados  sera  objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 
e avaliação por representante(s) da Contratante, para este fim especialmente designado, 
com as atribuições especificas determinadas pela autoridade competente. 

19.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere A Contratante responsabilidade 
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução 
dos serviços contratados. 

19.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com a presente Carta-Convite e seus Anexos e com o 
contrato. 

19.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

 

.ti 

 

20.1. Caberá a Secretaria Requisitante proceder A fiscalização, acompanhamento e 
recebimento dos objetos a serem entregues. 

20.2. A Contratante realizará inspeção de todos os objetos, por meio de profissionais 
competentes, com a finalidade de verificar a adequação dos objetos com o termo de 
referencia. 

20.3. Poderão ser recusados objetos que estejam em desacordo com as especificações e 
condições deste Convite, e das propostas apresentadas, inclusive quanta A qualidade dos 
objetos. 
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20.3.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções, cabendo a fiscalização não atestar a última e/ou (mica parcela de 
pagamento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a  sex  
apontadas. 

21.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem corno a disciplina aplicável em tais casoi;São 
aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei b..°-
8.666/1993 

22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Cocos deste exercício, na 
dotação abaixo discriminada: 

02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.3010331019- Aquisição de Equipamentos para o setor de Saúde 
4.4.9.0.52.00.00 — Equipamentos e Material Permanente 
Fonte 14 

22.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do 
exercício subseqüente correrão à conta das dotações orçamentarias indicadas em termo 
aditivo ou apostilamento. 

23.1. 0 atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular 
processo administrativo, à penalidade de: 

a. Multa  moratoria  de até 0,1% (um decimo por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da contratação, até o limite de 60 (sessenta) dias. 

23.1.1. A aplicação da multa  moratoria  não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

23.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos 
deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitani a Contratada, garantida a prévia defesa, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, Os penalidades de: 
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a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b. Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
contratação, 

c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal Se 
Cocos pelo prazo de ate dois anos; 

c.l. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar 
com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, 
estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n.° 
87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n.° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e 
Acórdãos n.° 2.218/2011 e n.° 3.757/2011, da P Câmara do TCU. 

• d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  
sera  concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

23.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale a inexecuçfto 
total do contrato, sujeitando-a As penalidades acima estabelecidas. 

23.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

23.3. Também ficam sujeitas As penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneida.de, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

23.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos; 

23.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

23.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

23.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o 
procedimento previsto na Lei n.° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.° 9.784 de 1999. 

23.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena; bem como o dano causado A 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 
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23.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município de Cocos, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Município de 
Cocos e cobrados judicialmente. 	

1,47  
23.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 7 
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada ,pela 	- 
autoridade competente. 

. .mum.cipto DE cocos.. 

23.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

24.1. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os 
seguintes recursos: 

24.1.1. Recurso hierárquico, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do 
ato, ou da lavratura da ata de reunião, nos casos de: 

24.1.1.1. habilitação ou inabilitação da licitante; 

24.1.1.2. julgamento das propostas; 

24.1.1.3. anulação ou revogação da licitação; 

24.1.1.4 indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 
cancelamento; 

24.1.1.5. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que 
se refere o inciso Ido artigo 79 da Lei n.° 8.666/1993; 

24.1.1.6. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

24.1.2. Representação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico. 

24.1.3. Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias fiteis, a contar da intimação 
do ato, no caso de declaração de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado. 

24.2. Interposto o recurso, tal ato  sera  comunicado aos demais licitantes que poderão 
apresentar contra-razões no prazo de 02 (dois) dias fiteis. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.0  14.222.012/0601-75 



Cocos 
GOWRNO MUNICIPAI 

24.3. 0 recurso  sera  dirigido a autoridade superior, por intermédio da que prathou o 
ato recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias nteis,  on  
nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado. 

24.3.1. A decisão devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias  Awls,  contando do 
recebimento do recurso. 

25.1. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto na presente Carta-Convite 
deverão ser objeto de consulta, por escrito, A Comissão responsável pela presente licitação, 
em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores A data de abertura do certame. 

25.1.1. As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo 
de consulta, por meio de circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada 
a todos os interessados que tenham informado seu endereço eletrônico, cabendo aqueles 
que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo estipulado o 
dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento. 

25.2. As disposições desta Carta-Convite poderão ser objeto de impugnação, por violarem 
disposições legais, especialmente da Lei n.° 8.666/1993, nos seguintes termos: 

25.2.1. Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, cabendo 
Administração responder A impugnação  ern  até 03 (três) dias úteis; 

25.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que 
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação 
não terá o efeito de recurso. 

25.2.2.1. A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até 
o trânsito em julgado da decisão correspondente. 

25.3. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a Carta-Convite e seus 
Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações técnicas presentes, 
informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a 
aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação. 

25.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não  sera,  em nenhum caso, responsavel por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatério. 
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25.5. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas nesta Carta-Convite e seus Anexos, bem como obrigatoriedadedr-
cumprimento das disposições nele contidas 

25.6. Qualquer modificação na Carta-Convite exige divulgação pelo mesmo insirtmento'----
de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

25.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão  sera  automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário o local anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação da Comissão em contrário. 

25.8. É facultada A. Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 

25.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito  it  contratação. 

25.10. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá 
revoga-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
anulá-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e 
devidamente fundamentado. 

25.11. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Carta-Convite e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. 56 se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente na Administração. 

25.12. 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

25.13. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o principio da isonornia, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.14. Em caso de divergência entre disposição da Carta-Convite e das demais peças que 
compõem o processo, prevalece a previsão da Carta-Convite. 
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25.15. 0 Edital e seus Anexos .poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no 
endereço Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, nos dias 'Reis, no horário 
das 0811.500min às 12hs00min. 	 -vj,"15 

25.16. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos • 
interessados no órgão, situado no endereço Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, • 
Bahia, CEP 47.680-000, nos dias úteis, no horário das 08hs00min As 12hs00min. 

25.17. 0 fornecimento de cópia da integra do edital e de seus anexos, não tem nenh 
custo a empresa convidada ou não, em conformidade com o artigo 32, §5°, da Lei n.° 
8.666/1993. 

25.18. Os casos omissos  sera°  dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei 
n.° 8.666/1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis._ 

25.19. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital  sera  o da Seção Judiciária 
de Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiadó que seja. 

Município de Cocos, B 	 gosto de 2018. 

Mi o'YÍs  aria'  
te 

Comisso e 	ente de Licitação 
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A Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes - 
para utilização nas Unidades Básicas de Saúde do Municipio de Cocos, tendo em vista a 
necessidade imprescindível destes equipamentos, e por tratar-se do mais alto e relevante 
interesse público na melhoria do atendimento a população deste Municfpio. 

- 	0 objeto que compõe• este Termo de Referência 6 necessário estando diretamente e 
indiretamente vinculados ao pleno funcionamento das unidades do setor de saúde, pois os 
mesmos são inerentes as instalações adequadas de trabalho, sendo equipamentos intrínsecos a 
realização dos serviços administrativos e de atenção voila&à saúde das familias. 

Trata-se de ferramentas de trabalho e que em muitos casos, por falta de algum 
equipamento tem a sua capacidade operativa e resolutiva reduzidas, pois não podem atuar 
mais objetivamente na prevenção e o que 6 mais grave na correção em beneficio da saúde da 
população. 

Portanto, os equipamentos almejados são de fato imprescindíveis e realizar, as 
aquisições destes 6 urgente e de fato natural, pois para esta Administração Municipal trata-se 
do Melhor investimento com base na tamanha relevância para nossos colaboradores e 
principalmente Para a nossa população aos quais são diretamente ou indiretamente 
beneficiados. 

misammiasaimeamiwv,, ,,,aranumuti,„ 

Constitui objeto desta licitação a aquisição de equipamentos e materiais permanentes 
para as UBS (Unidades Básica de Saúde) do Municipio de Cocos: 

Item Descrição Quant. Unid V. Unt V. Total 

01 

Computador 	 (Desktop-Básico): 
Especificação  minima:  que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador  desktop  
com processador no  minim° Intel  core i3 ou 
AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco 
rígido de 500  gigabyte;  memória  RAM  de 08 
(oito) 	gigabytes, 	em 	02 	(dois) 	módulos 
idênticos de 04 (quatro)  gigabytes  cada; do 
tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, 
operando em modalidade dual  CHANNEL,  a 
placa principal deve ter arquitetura ATX, 14 UND 3.531,67 49.443,38 
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02  02 UND 3.740,00  7.480,00 

MICROATX, BTX ou MICROBTX, 
conforme padrões estabelecidos e divulgados 
no sitio www.formfactors.org, organismo que 
define os padrões existentes; possuir pelo 
menos 01 (um)  slot  PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou 
superior; possuir sistema de detec9ao de 
intrusão de chassis, com acionador instalado 
no gabinete; o adaptador de  video  integrado 
deverá ser no mínimo de 01 (um)  gigabyte  de 
memória, possuir suporte ao  MICROSOFT  
DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor 
estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas 
de  video,  sendo pelo menos 01 (uma) digital 
do tipo FIDMI,  display PORT  ou DVI; 
unidade combinada de gravação de disco ótico 
CD, DVD rorn; teclado USB, abnt2, 107 teclas 
(com fio) e  mouse  USB, 800  DPI,  2 botões,  
scroll  (com fio); monitor de  LED  19 polegadas 
(widescreen 16:9); interfaces de rede 
10/100/1000 e WIFI padrão  IEEE  802.11 
b/g/n; sistema operacional  Windows  10  pro  
(64  bits);  fonte compatível e que suporte toda 
a configuração exigida no item; gabinete e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou 
horizontal; todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado,  mouse  e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores branca, 
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de 
cor; todos os componentes do produto deverão 
ser novos,  sent  uso, reforma ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses.  
Computador 	Portátil 	(Notebook):  
Especificação  minima:  que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador portátil  
(notebook) corn  processador no mínimo  Intel  
core i5 ou AMD  all)  ou similar; 1 (um) disco 
rígido de 500  GIGABYTES  velocidade de 
rotação 7.200 rpm; unidade combinada de 
gravação de disco ótico CD, DVD rom; 
memória  RAM  de 08 (oito)  gigabytes,  em 02 
(dois) módulos idênticos de 04 (quatro)  
gigabytes  cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 
MHZ ou superior; tela  LCD  de 14 ou 15 
polegadas widescreen, suportar resolução 
1.600 x 900  pixels;  teclado deverá conter 
todos os caracteres da  lingua  portuguesa, 
inclusive 9 e acentos, nas mesmas posições do 

Rua Presidente Juscelino,  its,  Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.°14.222.012/0001-75 



Estado da Bahia 

‘465) 

aros 

GOVERNO MUNICIPAI 

teclado padrão abnt2;  mouse  touchpad com 02 
(dois) botões integrados;  mouse  óptico cem 
conexão USB e botão de rolagem  (scroll);  
interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 — 
fõmea e WIFI padrão  IEEE  802.11a/b/g/n; 
sistema operacional  Windows  10  pro  (64  bits);  
bateria recarreggivel do tipo  ion  de lition com 
no mínimo 06 (seis) células; fonte externa 
automática compatível com o item; possuir 
interfaces USB 2.0 e 3M, 01 (uma) HDMI ou  
display port  e 01 (uma)  VGA,  leitor de cartão; 
webcam 	FULL 	HD 	(1080p); 	deverá vir 
acompanhado de maleta do tipo• acolchoada 
para 	transporte 	e 	acondicionamento 	do 
equipamento; o equipamento deverá ser novo, 
sem 	uso, 	reforma 	ou 	recondicionamento; 
garantia de 12 meses. 

03 

Projetor Multimidia (Datasbow): Deve estar 
em linha de produçâo pelo fabricante, deve 

01 UND 3.333,33 3.333,33 

possuir tecnologia  LCD  com matriz ativa TFT 
com 16 milhões de cores; Resolução  minima  
nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; 
Deve 	possuir 	interfaces 	de 	comunicação, 
sendo 01 (uma)  VGA  e 01 (uma) HDMI; Deve 
possuir entrada USB; Luminosidade  minima  
de 2500  lumens;  Alto-falante integrado no 
projetor com o mínimo de 1W de potência; 
Alimentação automática 100120V, 220-240V; 
Controle remoto IR, cabo de alimentação, 
cabo  VGA;  Manual do usuário; 	Suporta 
apresentações a partir de um  pen-drive  direto 
no projetor (sem o uso de  pc);  0 equipamento 
devera 	ser 	novo, 	sem 	uso, 	reforma 	ou 
recondicionamento; Garantia  minima  de 12 
meses. 

04 
Cadeira material de confecção aço / ferro 
pintado assento/ encosto polipropileno 02 UND 93,67 187,34 

05 
Bebedouro/ Purificador Refrigerado pressão 
coluna simples 01 UND 776,00 776,00 

06 

No-Break  (Para Computador/Impressora) 
Especificação  minima:  que esteja em linha de 

08 UND 936,33 7.490,64  

produção 	pelo 	fabricante; 	nobrealc 	com 
potência nominal de 1,2 kva; potência real  
minima  de 600w; tensão entrada 115/127/220 
volts (em corrente alternada) com comutação 
automática; tensão de saída 110/115 ou 220 
volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 
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GOVERNO MUNICIPA BAHIA 

 

• audiovisual; bateria interna selada; autonomia 
a 	plena 	carga 	minimo 	15- 	minutos 
considerando consumo de 240 wats; possuir 
no minimo 06 tomadas de saida padrão  
brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, 
reforma ou recondicionamento; garantia de 12 
meses. 	‘ 

• 

. . 

-s. 	,..‘ 	• 

ili i---is No 

V" - 
Nc---------- 

. 

- 
. 	• 

07• 

. .. 

 

Impressora Laser (Comum) Especificação  
minima:  que esteja em linha.de  produção pelo 
fabricante; impressora laser com padrão de cor 
monocromático, resolução miiiima de 1200 x 
1200  DPI;  velocidade de 35 páginas por 
minuto  PPM;  suportar tamanho de papel a5, a4. 
carta e oficio; capacidade de entrada de 200 
páginas; 	ciclo ' mensal de 50.000 páginas; 
Anterface USB; permitir compartilhamento por 
meio e rede 	10/100/100  ethernet  e WIFI 
802.11 	b/g/n; 	suportar . frente 	e 	verso 
automático, o produto deverá ser novo, sem 
uso, reforma ou recondicionamento garantia 
de 12 meses 	 - 	' 06 UND 

., 

. _ 

2.050,00 12.300,00 

08 

Mesa de Escritório material de confecção 
madeirWmdp/mdf/similarklobrivel Gavetas 02 
composição simples 	 ' 01 UND 368,00 368,00 
TOTAL 	 . 81.378,69 

Obrigações da Contratada 

• Fornecer os equipamentos sempre que solicitado e na quantidade demandada pelo 
responsável da Secretaria Municipal de Sairde, devendo os produtos ser entregues somente 
com a autorização do Departamento de Compras em conformidade com a proposta 
apresentada e respeitando os quantitativos rnáxirnos Previstos, e que somente poderão ser 
fornecidos ao Município durante a vigência do contrato. 

• Além das obrigações inerentes ao. objete licitado, cabe ao contratado atender 
eficazmente is finalidades que dele naturalmente espera-se, estando em conformidade  corn'  o 
que determina o Codigo de Defesa do Consumidor, atender is normas de segurança e 
medicina no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, 'e, quando for o caso, is 
legislações especificas e demais normas e legislações pertinentes e em vigência, 
principalmente aquelas dispostas no instrui ent°convocatorio. 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DECOCOS 
GOVERNO MUNICIPA1 

1-4;3-  {-7EVC 

A entrega dos materiais/serviços solicitados se dirá 'em conformidade com a 
demanda de acordo • com interesses e necessidades do Muhicipio, conforme condi s3kii.:14--N 
previstas neste Edital e seus Anexos. 

e 
• 'Ns 	c 

. 	. 

A.licitante vencedora estará obrigada ao cumprimento do prazo 'máximo 05 (cinco)'• 
dias titels, contados da data de cada pedido, .que poderão ser enviados por fax,  e-mail  ou 

. pessoalmente, com a devida confirmação de recebimento, para o inicio da entrega dos itens 
solicitados constantes do instrumento convocatório de acordo com as especificações e demais 
condições estipuladas em sua proposta comercial: 

Quando forem demandados nos pedidos que requerem maior tempo para entrega 
devido aos quantitativos, os mesmos deverão previamente serem acertados as datas das 
entregas para programações por parte do Município, ficando acordado o prazo inicial máximo 
de 15- (dez) dias Ateis para grandes volumes, considerados assim este quando atingirem o 
percentual de no  minim°  de 40% (quarenta por cento) de cada item solicitado. 

Os equipamentos deverão serem entregues na sede da Secretaria Municipal de Safide, 
localizado na sede do Município de Cocos - Bahia, ou em local determinado pela mesma, mas 
considerando apenas a sede do Município. 

. 	. 
Pagagient 111111111111111111111 

0 pagamento  sera  efetuado em até 30 (trinta) dias fiteis, após a apresentação da Nota 
Fiscal de Prestação de Serviços, autorizada pelo Municipio sede da empresa, ou a Nota Fiscal 
Eletrônica de Serviços, caso o Municipio sede da empresa tenha institufdo, bem como deverão 
acompanhar as Ordens de fornecimento emitidas pelo Municipio e devidamente vistadas pelo 
responsável na Secretaria Municipal demandante dos serviços. • . 	 . 

A . cada recebimento de Nota Fiscal o Municipio verificará . a manutenção dos 
requisitos de habilitação para comprovação da regularidade perante o Instituto Nacional da 
Seguridade Social - INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNUT e as demais exigências constantes do instrumento 
convocatório e a regularidade perante este Município. 

Da duração do Contrato 

0 contrato terá vigência até 31 de dezembro do exercício de 2018, em conformidade 
com o Orçamento Aprovado, contado a partir de sua assinatura, não podendo ser prorrogado 
em atendimento  art.  57 da Lei n.° 8.666 de 1993, por no tratar-se de serviços  continuos.  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAI 

Cabe estabelecer que a vigência -do contrato 6 apenas para que neste intersticio 
serem providenciadas os pedidos que se fizerem necessários, as entregas solicitadas, 
instalações, testes,  etc.,  este prazo não limita o prazo de garantia  minima  e assistência técnica 
que é de 12 (doze) meses exigida neste Termo de Referência, e também não aumenta o prazo 
para a entrega dos equipamentos. 

, 

Das penalidades • .iss...:,:ç...naturs,0  

O descumprime-nto de quaisquer das obrigações estabelecidas, ficará sujeita is sanções 
previstas no artigo 87, inciso I, II,  III  e IV, da Lei n.° 8.666/93, ou seja, advertência, multa de 
até 10% (dez por cento) do valor da proposta, suspensão temporária de participação em 

. licitação, impedimento de contratar com o*Municipio de Cocos, por prazo de até 05 (cinco) 
anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
garantida a defesa prévia. 

Condições Gsrais 

Os equipamentos devem ser novos e entregues em suas embalagens originais e 
lacradas. Não sendo aceita, em hipótese alguma, a cotação de produtos reciclados, 
rernanufaturados, produtos de mostruário, recondicionados ou .não-originais, sob pena de 
afastamento do certame ou rejeição do produto quando da entrega. 

Todos os equipamentos devem constar em suas embalagens, descrições e 
especificações na  lingua  portuguesa e/ou rótulo com v.ts mesmas caracterfsticas. 

• Os fornecimentos dos equipamentos desta licitação deverão ser executados sob a 
inteira • responsabilidade funcional e operacional da Contratada, sobre cujos empregados 
deverá manter estrita e exclusiva fiscalização. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Cento, Cocos, Bahia 
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COCOS 
GOVERNO MUNIGIPAI 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Estado da Bahia 

Ref.: Carta  Convite  n°002-2018  

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto 
desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no 
Edital da Carta Convite em epígrafe. 

1. Identificação do Licitante: 

a. Razão Social: 
b. CNPJ n.°: 
c. Inscrição Estadual: 
d. Endereço completo: 
e. Telefone, fax,  e-mail:  
f. Banco, Agência e n.° da conta corrente: 

2. Condições Gerais da Proposta: 

a. a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação; 
b. o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos 

quais estão Inclufdas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, 
inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, 
salários, encargos sociais, previdencidrios e trabalhistas, embalagens, transportes, seguros, 
peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer outras 
despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o 
cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. 

3. Pelo presente Teimo declaramos e garantimos que: 

a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele 
estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância 
de entendimento com relação ao Edital; 

b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida 
na Lei n.° 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

c. em nossa proposta estão incluidas todas as despesas referentes A execução do objeto 
licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras 
despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto; 

d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso 
venha a ocorrer. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
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OAHU  

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO MUNICIPAI 

4. Condições de Pagamento: 

a. 0 prazo para pagamento  sera  efetuado em 10 (dez) dias  laths  contados a partir doliricio OS: 
do mês subseqüente ao vencido, ou no prazo previsto no item 18.1.1 do edital, & com a /4  
devida conferencia e liberação do órgão solicitante e/ou fiscalizador. 

S. Pro osta de Pre  os 

Computador 	 (Desktop-Básico): 
Especificaçâo  minima:  que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador  desktop  
com processador no mínimo  Intel  core 13 ou 
AMD  al  0 ou similar; possuir I (um) disco 
rígido de 500  gigabyte;  memória  RAM  de 08 
(oito)  gigabytes  em 02 (dois) módulos 
idênticos de 04 (quatro)  gigabytes  cada, do 
tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, 
operando em morlalidade dual  CHANNEL;  a 
placa principal deve ter arquitetura  ADC,  
MICROATX, BTX ou MICROBTX, 
conforme padrões estabelecidos e divulgados 
no sitio www.fomffactors.org, organismo que 
define os padrões existentes; possuir pelo 
menos 01 (um)  slot  PCEEXPRESS 2.0 x16 ou 
superior; possuir sistema de detecção de 
intrusão de chassis, com acionador instalado 
no gabinete; o adaptador de  video  integrado 
deverá ser no mínimo de 01 (um)  gigabyte  de 
memória, possuir suporte ao  MICROSOFT  
DIFtECTX 10.1 ou superior, suportar monitor 
estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas 
de  video,  sendo pelo menos 01 (uma) digital 
do tipo HDMI,  display PORT  ou DVI; unidade 
combinada de gravação de disco ótico CD, 
DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas 
(com fio) e  mouse  USB, 800  DPI,  2 botões,  
scroll  (com fio); monitor de  LED  19 polegadas 
(widescreen 16:9); interfaces de rede 
10/100/1000 e WIFI padrão  IEEE  802.11 
b/g/n; sistema operacional  Windows  10  pro  
(64  bits);  fonte compatível e que suporte toda a 
configuração exigida no item; gabinete e 
periféricos deverão fiurcionar na vertical ou 
horizontal; todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado,  mouse  e monitor) devem  
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CEP 47.680-000 Telefone (77)3989 1041  
CRP)  n.0  14.222.012/0001-75 



. MUNICÍPIO ..DE COCOS... 
COCOS 
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Estado da Bahia 

possuir gradações neutras das cores branca, 
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de 
cor; todos os componentes do produto deverão 
ser 	novos, 	sem 	uso, 	reforma 	ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses. 
Computador 	Portátil 	(Notebook):  
Especificação  minima:  que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador portátil  
(notebook)  com processador no mínimo  Intel  
core i5 ou AMD al0 ou similar; 1 (um) disco 
rígido de 500  GIGABYTES  velocidade de 
rotação 7 200 rpm; unidade combinada de 
gravação de disco otico CD, DVD" min, 
memória  RAM  de 08 (oito)  gigabytes,  em 02 
(dois) 	módulos 	idênticos 	de 	04 	(quatro)  
gigabytes  cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 
MHZ ou superior; tela  LCD  de 14 ou 15 
polegadas 	widescreen, 	suportar 	resolução 
1.600 x 900  pixels;  teclado deverá conter todos 
os caracteres da  lingua  portuguesa, inclusive 9 
e acentos, nas mesmas posições do teclado 
padrlo alint2;  mouse  touchpad com 02 (dois) 
botões integrados;  mouse  óptico com conexão 
USB e botão de rolagem  (scroll);  interfaces de 
rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI 
padrão 	IEEE 	802.11a/b/g/n; 	sistema 
operacional  Windows  10  pro  (64  bits);  bateria 
recarregável do tipo  ion  de lition com no 
mínimo 	06 	(seis) 	células; 	fonte 	externa 
automática compatível com o itern; possuir 
interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou  
display port  e 01 (uma)  VGA,  leitor de cartão; 
webcam 	FULL 	HD 	(1080p); deverá vir 
acompanhado de maleta do tipo acolchoada 
para 	transporte 	e 	acondicionamento 	do 
equipamento; o equipamento deverá ser novo, 
sem 	uso, 	reforma 	ou 	recondicionamento; 

02 garantia de 12 meses. 02 UND 
Projetor Multimidia (Datashow): Deve estar  
ern  linha de produção pelo fabricante, deve 
possuir tecnologia  LCD  com matnz ativa TFT 
com 16 milhões de cores; Resolução  minima  
nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; 
Deve 	possuir 	interfaces 	de 	comunicação, 
sendo 01 (uma)  VGA  e 01 (uma) HDMI; Deve 
possuir entrada USB; Luminosidade  minima  

03 de 2500  lumens;  Alto-falante integrado no 01 UND 
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projetor com o mínimo de 1W de potência; 
Alimentação automática 100120V, 220-240V; 
Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo  
VGA; 	Manual 	do 	usuário; 	Suporta 
apresentações a partir de um  pen-drive  direto 
no projetor (sem o uso de  pc);  0 equipamento 
devera 	ser 	novo, 	sem 	uso, 	reforma 	ou 
recondicionamento; Garantia  minima  de 12 
meses. 

04 02 UND 
Cadeira material de confecção aço! ferro 
pintado assento/ encosto polipropileno 

05 
Bebedouro/ Purificador Refrigerado pressão 

01 UND coluna simples 

06 

No-Break  (Para Computador/Impressora) 
Especificação  minima:  que esteja  ern  linha de 
produção 	pelo 	fabricante; 	nobreak 	com 
potência nominal de 1,2 kva; potência real  
minima  de 600w; tensão entrada 115/127/220 
volts (em corrente alternada) com comutação 
automática 	tensão de saída 110/115 ou 220 
volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 
audiovisual; bateria interna selada; autonomia 
a 	plena 	carga 	mínimo 	15 	minutos 
considerando consumo de 240 wats; possuir no 
mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; 
o produto deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 08 UND 

07 

Impressora Laser (Comum) Especificação  
minima:  que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; impressora laser com padrão de cor 
monocromático; resolução  minima  de 1200 x 
1200  DPI;  veloaidaric de 35 páginas por 
minuto  PPM;  suportar tamanho de papel a5, a4 
carta e oficio; capacidade de entrada de 200 
paginas; 	ciclo mensal de 	somoo - paginas; 
interface USE; permitir compartilhamento por 
meio e rede 	10/100/100  ethernet  e WIFI 

06 UND 

802.11 	b/g/n; 	suportar 	frente 	e 	verso 
automático; o produto deverá ser novo, sern 
uso, reforma ou recondicionamento garantia de 
12 meses 

08 

Mesa de Escritório material de confecção 
madeira/mdp/mdf/similar/dobtivel Gavetas 02 
composição simples 01 UND 
TOTAL 

Estado da Sabia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAI 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ11.0  14.222.012/0001-75 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
Rtgam 

COCOS 
GOVERNO MUNICIPAI BAHIA 

 

• 0 valor global de R$ XXXXXXX (X00000000C). 

)000000.0(XXXXX - IN, XX de ?0,00000000CXXXXX de 2018, . 

Assinatura do RepreSekarite Legal 

 

Nome Completo.  
Cargo na gmpresa /.Representante 

RazzioSocial da Empresa 
CNPJ n.° 	  

k;.• ; 

-4,  

o 

   

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este .documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
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A 

• Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

• 
. •L',•,  . 	v 4; 1 

0! 
• Yi .'l Fi$ iNP   ifj   .7.,),1 

(,.:., 	
. 

Ref.: Carta  Convite  n° 002-2018 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS COCOS 
GOVERNO MUNICIPAI 

,Amexo 

DECLARAa0 

A empresa 	 , inscrita no•CNET n.° 	, DECLARA, em 

atendimento ao previsto no edital de Carta Convite n° 002-2018, no  art.  32, § 2°, da Lei n.° 

8.666/1993, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa  MARE  n.° 05/1995, a 

inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação. 

)00000000CXXXX - UF, XX de XXXXXX)OCXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Repieseptante Legal 

Nome Completo 
• Cargo na Empresa.! Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n ° 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
• • 

• GOVERNO MUNICIPA. 

XXX)CXX$000CXXX. -.,UF, XX de X)QCXXXXXXXXXXXX de 2018.  

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

Anexo IV 

piNN  
DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n° 9.854/0) ris  

As:::.in6tOrà • A 

Prefeitura Mtmicipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Carta  Convite  n° 002-2018 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ 

	

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

, portador(a) da Carteira de Identidade no 	 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 pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, 

regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigos.so ou insalubre e nem menor de dezesseis ahos. 

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

• ATENÇÃO: A licitante deverei confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente )uscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAI 

Anexo V 

DECLARAÇÃO DE. MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE.  
Modelo de declaração de microeMpresa ou empresa de pequeno porte.  

ASS in  a 11'.2 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

.Comissão Permanente de Licitaçâo  

Ref.: Carta  Convite  n° 002-2018 .  

• (razão social da• empresa) 	  inscrita no  CNN  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 Edital da Carta Convite n° 002-2018, sob • as • sanções administrativas 
cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

( 	) /vIICROEMPRESA; conforme Inciso I do sartigo 3° da Lei Complementar n.° 123; •de 
14/12/2006; 	 • 
( 	) EMPRESA DE PEQUENO PORTE conforme Inciso II . do Artigo.  r • da Lei 
Complementar n.° 123; de .14/12/2006. 	• 
( 	) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 7. ME!, confoime, §I° do  art  1.8-A da Lei  
•'Complement& n° 123, de 14/1 2/2006.  

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por, quaisquer das hipóteses descritas 
nó § 4°, do  art  3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

)0000Q0OCXXXXX - UF, XX.  de )opoo0000ppoopcx de 2018: 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.°  • 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empreso 
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MUNICÍPIO DE COCOS • • 
COCOS GOVERNO MUNICIPAI 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação 

Re 	Carta Convite n°002-2018 

Estado da Bahia 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ 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 Edital da Carta Convite n° 002-2018, sob as penas da lei, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes n.° 1 e 2 contam a indicação do 

objeto, o preço oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente: 

XMOCXXXXXX300( - IJF, XX de XXXXXXXX)00000(X de 2018. 

ATENÇÃO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Pressdente Juscehno, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041  
CNN  n.o 14.222.012/0001'75 



Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ-n.0  14.222.012/0001-75 	. 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAI 

111.111111.1.111111111MWAnexn VII  ___1111111111.1.111, _  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 
Prefeitura Municipal de Cocos 
Comissão Permanente de Licitação  
Ref.:  Carta Convite n° 002-2018 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devid 	 .-
.constituido de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) .doravante denorniniide—
proponente, para fins do disposto no edital (completar com identificação do edital), declara, sob as 
penas da lei, em especial o  art  199 do Código Penal Brasileiro, que 

(a) a proposta apresentada para participar da Carta Convite n° 002-2018 foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação);  por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

.(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Carta Convite n° 002-2018 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato Carta 
Convite n° 002-2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Carta Convite n° 002-2018 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

• -(d) que o conteúdo da proposta apresentada para Participar da Carta Convite n° 002-2018 não  
sera,  no todo ou em parte, direta ou indiretamente; comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Carta Convite n° 002-2018 antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Carta Convite n° 002-2018 não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém.  plenos 
poderes e informações para firmit.4 

)00000000000CX - UF?  )0( de )00000000000000( de 2018. 

• Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante: 

Razão Social da Empresa • 
CNPJ 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 



Assiriatura 

'CONCERNENTES AO CERTAME 

A 
Prefeitura Municipal de Cocos 
Comissão Permanente de Licitação  

Ref.: Carta  Convite  n° 002-2018  

CREDENCIAL 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 	- 
CNP) n.o 14.222.012/0001-75 

• 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPA. 

..z:  

I‘40131,0 DE PROCURAÇÃO PARA' PRATICA DE ATOS 

Através do presente  instrument°,  nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 
	 , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro 

de Identidade n.° 	, expedido pela 	, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas 
Físicas do Ministério da Fazendas  sob o n.° 	, residente a rua 
	 , n.° 	 como nosso mandatário, a quem outorgamos 
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório,  indicado 
acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir 
deles,. contra-arrazoar, assinar contratos,, negociar preços e demais condições, confessar, 
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame  etc).  

XXXXXXXXX3QCXX - UF, XX de X)000000000CXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

, 	Nome Completo 
Cargo na Empresa'! Representante 

Razão Social da Empresa 

*Se utilizar esta Credencial, o signatário dever4 realizar o reconhecimento da firma em cartório. 

ATENÇÃO: -A licitante deverá, confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
COCOS 
GOVERNO  MUNICIPA DANIA 

 

Anexo IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

, 

:Ref: Carta COnVite. no 002-2018  

A empresa 	 , pessoa juridica de direito privado, com 
sede a 	 , bairro 	  na cidade de 
	 , Estado de 	 , devidamente inscrita no CNPJ sob 

A 
• Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

n° 	 , inscrição estadual n 	 
representado por seu representante legal, 	 

	

civil, profissão, portador da Cédula de Identidade n° 	 
	  residente e domiciliado a 

na cidade de  

; neste atO 
, nacionalidade, estado 

,.e'inscrito no CPF 
	 , bairro, 

Estado 	de 
• 

	  atrav6 da presente declaração, DECLARO que 'nAo possuo, em 
minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 
o disposto nos incisos  III  e IV do  art  1° e no inciso  III  do  art.  5° da Constituição Federal de 
1988. 

:E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

)0000d00:0000CX - UF, )0C de )0000000VOOCXXXX de 2018. 

. Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão. Social da Empresa 
CNPJ n ° 	- 

• ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.0  14.222.012/0001-75 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAI 

41/1  
_ 

• • 

N.° XXX/2018 
ciss 

TERMO DE CONTRATO 	
o- 

FORNECIMENTO QUE FAZEihrinatura  
ENTRE SI 0 MUNICIPIO DE COCOS - 
BAHIA E. A EMPRESA 

XXXX.XX 

O. MUNICÍPIO DE COCOS, BAHIA, pessoa juríd:ca de direito público interno, com sede na 
Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, CEP 47.680-000; inscrito no CNPJ sob n°. 
14.222.012/0001-75, pessoa juridica de direito público interno, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal o Sr. Marcelo. de Souza Emerenciano, brasileiro, Casado, Medico, portador 
da Cédula de Identidade n.° )00000CX )0000C e do CPF/MF n.° XXX.XXX.XXX-XX, 
residente e - domiciliado nesta cidade, de , Cocos, Bahia, doravante denominado 
CONTRATANTE, e a empresa )00000( )0000C XXXXXXX, ihscrita no CNPJ sob n.° 
XXXXX.)000000C-XX, com endereço situado na X)0(X00000CXXXXX, )000000C, 
)0000C, )00000CXXXX, )00CX, CEP XX.)00C-XXX, neste ato representado pelo(a) 
senhor(a) XXXXXXXX )00000C, portador da Carteira de Identidade sob o n.° 
XXX.)000CX, inscrito no CPF sob o n.° XXX.XXX.XXX-X)C, residente e domiciliado na 
)00000000000(XX, )000000C, XXXXX, )00000000CX, XXXX, CEP XX XXX-
XXX, tendo em vista o que consta no Processo Licitatorio n.° )00C/2018 e em observância As 
disposições da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente da licitação Carta Convite n.° 002-2018, mediante as 
'cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

DO PROCESSO LICITATÓRIO 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato a 
aquisição de equipamentos e material permanente para as UBS (Unidades Básica de Satide) 
do Município de Cocos, o qual justifica-se a licitação na modalidade Carta Convite n.° 002-
2018, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

01.01. 0 objeto do presente instrumento 6 a aquisição de equipamentos e material permanente 
. para as UBS (Unidades Básica de Saúde) do Município de Cocos, que serão prestados nas 

condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.. 

01.02. Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da Carta Convite n.° 
002-2018, identificada no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de 
transcrição. 

CLAUSULA SEGVN.DA - REGIME DE EXECUÇÃO 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNPJ n.o 14.222.012/0001-75 

Anexo IX 

MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO 



14 UND 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
cocos 
GOVERNO MUNICIPAI 

02.01 - O fornecimento  sera  executado na forma de execução indireta, sob o regime de 
fornecimento por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei n.° 8.666/1993 e 
alterações. 

§ 1° - 0 fornecimento do objeto aludido na Clausula anterior  sera  atendido de acordo 
com as necessidades do CONTRATANTE. 

§ 2° - A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Prefeituia-13  
Municipal de Cocos, que designará  urn  servidor para anotar, em registro próprio, todas 
ocorrências relacionadas ao Contrato e determinar, quando necessário, a regularização das 
falhas observadas. 

§ 3° - 0 CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer prestação do 
serviço/fornecimento em desacordo com as especificações constantes deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

03.01 - As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos das 
Dotações Orçamentarias a seguir especificadas: 

02.05.000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.033.1019 — Aquisição de Equipamentos para o setor de Saúde 
4.4,9.0.52.00.00 — Equipamentos e Material Permanente 
Fonte 14 

CLAUSULA QUARTA - PREÇO 

01  

Computador 	 (Desktop-Básico): 
Especificação  minima:  que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador  desktop  
com processador no mínimo  Intel  core i3 ou 
AMD  al  0 ou similar; possuir 1 (um) disco 
rígido de 500  gigabyte;  memória  RAM  de 08 
(oito)  gigabytes,  em 02 (dois) módulos 
idênticos de 04 (quatro)  gigabytes  cada, do 
tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, 
operando em modalidade dual  CHANNEL;  a 
placa principal deve ter arquitetura ATX, 
MICROATX, BTX ou MICROBTX, 
conforme padrões estabelecidos e divulgados 
no sitio www.forinfactors.org, organismo que 
define os padrões existentes; possuir pelo 
menos 01 (um)  slot  PCI-EXPRESS 2.0x16 ou 
superior; possuir sistema de detecção de 
intrusão de chassis, com acionador instalado 
no gabinete; o adaptador de  video  integrado 
deverá ser no mínimo de 01 (um)  gigabyte  de 
memória, possuir suporte ao  MICROSOFT  
DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor  

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.6130-000 Telefone (77) 3489 1041 
CNR3 ri.4  14.222.0/2/0001-75 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 	COCOS 
GOVERNO MUNICIPAi 

estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas 
de  video,  sendo pelo menos 01 (uma) digital 
do tipo HDMI,  display PORT  ou DV1; unidade 
combinada de gravação de disco ótico CD, 
DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas 
(com fio) e  mouse  USB, 800  DPI,  2 botões,  
scroll  (com fio); monitor de  LED  19 polegadas 
(widescreen 	16:9); 	interfaces 	de 	rede 
10/100/1000 e WIFI padrão  IEEE  802A1 
b/g/n; sistema operacional  Windows  10  pro  
(64  bits);  fonte compatível e que suporte toda a 
configuração 	exigida no 	item; 	gabinete 	e 
periféricos deverão funcionar na vertical ou 
horizontal; todos os equipamentos ofertados 
(gabinete, teclado,  mouse  e monitor) devem 
possuir gradações neutras das cores branca, 
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de 
cor; todos os componentes do produto deverão 
ser 	novos, 	sem 	uso, 	reforma 	ou 
recondicionamento; garantia de 12 meses. 

02  

Computador 	Portátil 	(Notebook):  
Especificação  minima:  que esteja em linha de 
produção pelo fabricante; computador portátil  
(notebook)  com processador no  minim() Intel  
core 15 ou AMD  al°  ou similar; 1 (um) disco 
rígido de 500  GIGABYTES  velocidade de 
rotação 7.200 rpm; unidade combinada de 

02 UND 

gravação de disco ótico CD, DVD rom, 
memória  RAM  de 08 (oito)  gigabytes,  em 02 
(dois) 	módulos 	idênticos 	de 	04 	(quatro)  
gigabytes  cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 
MHZ ou superior; tela  LCD  de 14 ou 15 
polegadas 	widescreen, 	suportar 	resolução 
1.600 x 900  pixels;  teclado deverá conter todos 
os caracteres da  lingua  portuguesa, inclusive 9 
e •  acentos, nas mesmas posições do teclado 
padrão abnt2;  mouse  touchpad  corn  02 (dois) 
botões integrados;  mouse  óptico com conexão 
US13 e botão de rolagem  (scroll);  interfaces de 
rede 10/100/1000  collector  tj45 femea e WIFI 
padrão 	IEEE 	802.11a/b/g/n; 	sistema 
operacional  Windows  10  pro  (64  bits);  bateria 
recarregavel do tipo  ion  de lition com no 
mínimo 	06 	(seis) 	células; 	fonte 	externa 
automática compatível com o item; possuir 
interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDM1 ou 
display port  e 01 (uma)  VGA,  leitor de  cadge;  

Rua  Presidente  Juscellno, 115, Centro, (ens, Bahia 
CEP 47.680-000  Telefone  (77) 3469 1041 
CRP) n.0  14.222.012/0001-75 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS V‘, 

COCOS GOVERNO MUNICIPAI 

webcam 	FULL 	HD 	(1080p); devera vir 
acompanhado •& maleta do tipo acolchoada 
para 	transporte 	e 	acondicionamento 	do 
equipamento; o equipamento deverá ser novo, 
sem 	uso, 	reforma 	ou 	recondicionamento; 
garantia de 12 meses. 

c, 7 

03 

Projetor Multimidia (Datashow); Deve estar 
em linha de produção pelo fabricante, deve 

01 UND 

N--- 

possuir tecnologia  LCD  com matriz ativa TFT 
com 16 milhões de cores; Resolução  minima  
nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; 
Deve 	possuir 	interfaces 	de 	comunicação, 
sendo 01 (uma)  VGA  e 01 (uma) HDMI; Deve 
possuir entrada USB; Luminosidade  minima  
de 2500  lumens;  Alto-falante integrado no 
projetor com o mínimo de 1W de potência; 
Alimentação automática 100120V, 220-240V; 
Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo  
VGA; 	Manual 	do 	usuário; 	Suporta 
apresentáçõ es a partir de um  pen-drive  direto 
no projetor (sem o uso de  pc);  0 equipamento 
devera 	ser 	novo, 	sem 	uso, 	reforma . ou 
recondicionamento; Garantia  minima  de 12 
meses. 

04 
Cadeira material de confecção aço / feno 
pintado assPnto/ encosto polipropileno 02 UND 

05 
Bebedouro/ Purificador Refrigerado pressão 
coluna simples 01 UND 

06 

No-Break  (Para Computador/Impressora) 
Especificação  minima:  que esteja  ern  linha de 
produção 	pelo 	fabricante; 	nobreak 	com 
potência nominal de 1,2 kva; potência real  
minima  de 600w; tensão entrada 115/127/220 
volts (em corrente alternada)  corn  comutação 
automática; tensão de saída 110/115 ou 220 
volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes 
audiovisual; bateria interna selada; autonomia 
a 	plena 	carga 	mínimo 	15 	minutos 
considerando consumo de 240 wats; possuir no 
mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; 
o produto deverá ser novo, sem uso, reforma 
ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 08 UND 

07 

Impressora Laser (Comum) Especificação  
minima:  que esteja em linha de produção pelo 
fabricante; impressora laser com padrão de cor 
monocromático; resolução  minima  de 1200 x 
1200  DPI;  velocidade de 35 paginas por 06 UND 

t 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centre, Cocos, Bahia  
[BP  47.680-000 Telefone (77) 3489 1041 
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minuto  PPM;  suportar tamanho de papel a5, a4 
carta e oficio; capacidade de entrada de 200 
páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; 
interface USB; permitir compartilhamento por 
meio e rede 10/100/100  ethernet  e WIFI 
802.11 b/g/n; suportar frente e verso 
automático; o produto deverá ser novo, sem 
uso, reforma ou recondicionamento garantia de 
12 meses 
Mesa de Escritório material de confecção 
madeira/mdp/mdf/similar/dobnivel Gavetas 02 
composição simples  
TOTAL 

08 01 UND 

 

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

  

fria  

  

COCOS 
GOVERNO MUNIGIRAI _ 

  

04.01 - A  CON 	TANTE pagará a CONTRATADA pelos fornecimentos aludidos na 
Cláusula Primeira, conforme segue. 0 valor global de R$ XX XXXXX (Xxxxxxxx). 

- Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

05.01 - 0 prazo para pagamento da CONTRATADA é de 30 (trinta) dias, após a entrega das 
equipamentos solicitados, em conformidade com os fornecimentos entregues, conforme 
solicitações das Secretarias Municipais demandantes. 

§1° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal, o 
documento  sent  devolvido, imediatamente, para substituição e/ou emissão de Nota de 
Correção, esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualização do valor contratual 

§2° - A Contratada deverá apresentar o Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou a Nota 
Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços, este último, caso a empresa Contratada tenha a 
sede da empresa em Municipio que tenha instituído a Nota Fiscal Eletrônica para prestação de 
serviços. 

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

06.01 - Este Contrato terd validade a partir de sua assinatura com término até o dia 
31/12/2018, não podendo ser prorrogado nos termos do inciso II,  art.  57 da Lei n.° 8.666 de 
1993, por não tratar-se de serviços  continuos.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia 
CEP 47.680-000 Telefone (77) 3489 1041.  
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Estado da Bahia 

-.MUNICÍPIO. DE COCOS • 

07.01 - A CONTRATADA, alem das obrigações contidas neste Contrato por 
determinação legal, obriga-se a: 

COCOS 
GOVERNO MUNICIPAI  

(if  a) ser legal e financeiramente responsável por todas as obrigações para a execugig  
dos serviços inclusive despesas com transporte e os compromissos contraidós com 
terceiros, para a execução deste contrato, bem como pelos encargos trabalhistas, ' 
previdenciários, fiscais, securitarios, comerciais e outros afins, a ele não se 
vinculando a CONTRATANTE a qualquer titulo, nem mesmo ao de solidariedade; 

b) assumir 	inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados a 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes dolo ou culpa, negligência, impericia 
ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus 
prepostos; 

c) assumir a responsabilidade total pela execução dos fornecimentos, com o 
materiais e os serviços, para realização do objeto deste contrato; 

d) recompor todo e qualquer ,serviço condenado pela fiscalização da 
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo 
final; 

e) executer  o objeto deste contrato de acordo com as especificações e/ou normas 
exigidas, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estrutura 
necessária a execução dos serviços; 

0 honrar os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e outras obrigações da 
Lei, ficando declarado que o pessoal empregado pela CONTRATADA não terá 
nenhum vinculo jurídico com o CONTRATANTE; 

permitir ao servidor credenciado pelo CONTRATANTE fiscalizar, recusar, 
mandar fazer ou desfazer quaisquer serviço que não atender as especificações do 
objeto, observando as exigências que lhe foram solicitadas; 

h) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom 
andamento dos serviços, objeto do presente contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

08.01 - O CON1RATANTE além das obrigações contidas neste contrato por determinação 
legal, a obriga-se a: 

a) designar servidor para acompanhar o fornecimento, conferir, fiscalizar, apontar as 
falhas, atestar a efetiva nos fornecimentos, 
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b) efetuar, no prazo indicado na clausula Quinta, os pagamentos devidos 
CONTRATADA. 

c) Fornecer em tempo hábil todos os elementos técnicos e administratiy9a, 
necessários a execução dos fornecimentos objeto deste contrato; 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

09.01 - O desctunprimento, parcial ou total, de qualquer das clausulas contidas no presente 
contrato sujeitara a CONTRATADA as sanções prevista na Lei Federal n.° 8.666/1993, 
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 

§ 10  - A inexecução culposa, parcial  car  total do Contrato ensejará a suspensão ou a 
imposição da declaração de inidoneidarle para licitar e contratar com o Município de Cocos e 
multa, de acordo com a gravidade da infração. 

§ 2° - A multa  sera  graduada de acordo  corn  a gravidade da infração, nos seguintes 
limites máximos: 

a) 0,3% (três decimos por canto) ao dia, até o trigésimo rlia de atraso, sobre o valor da 
parte do fornecimento não realizado; 

b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, 
por cada dia subseqüente ao trigésimo. 

§ 30  - 0 valor das multas  sera,  obrigatoriamente, deduzido do pagamento dos 
fornecimentos, realizado com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, 
eventualmente existentes, garantida a previa e ampla defesa em processo administrativo. 

§ 40  - As multas previstas nesta clausula não  tent  caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes 
das infraVies cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO 

10.01 - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as 
conseqüências contratuais e as prevista na Lei n.° 8666/1993. 

§ 1° - 0 CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, 
nas hipóteses previstas no  art.  78 da Lei n.° 8.666/1993. 

§ 2° - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a VIII do  art.  78 da Lei n.° 
8.666/1993, não cabe a CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTE 
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11.01 - Os valores estipulados na Clausula Quarta não poderão ser reajustados, apenas se 
ocorrer alterações que sejam necessárias para a garantia do equilibrio econômico financeiro 
do contrato, e das normas gerais de licitações e contratos administrativos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
FORNECIMENTOS E FISCALIZAÇÃO  

Dog)-1 
/4- 	̀. 
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12.01 - 0 regime de fornecimento dos produtos e equipamentos a serem entregues pela  
CON 	IRATADA, os serviços e materiais que serão empregados e a fiscalização pela  
CON 	IRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referencia, anexo do Edital 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES 

1301- E vedado a CONTRATADA: 
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
b) Interromper a entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em  let  

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 

14.01 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do  art.  65 da Lei n.° 8.666, 
de 1993. 

§1° - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato 

§2° - As supressões resultantes de acordo celebrados entre as contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO 

15.01 - Incumbirá a CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no em atendimento as exigências da Lei n.° 8.666/1993 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

16.01 - 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato  sera  o do Município de 
Cocos - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

16.02 - E, por estarem justos e contratadas, preparam o presente Termo de Contrato, em 03 
(três) vias de igual teor, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, vai 
assinado pelas partes signatárias contratantes e por duas testemunhas, para que produza seus 
efeitos legais, comprometendo-se as partes, a cumprir e fazer cumprir o que ora é pactuado, 
em todas suas clausulas e condições. 
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• Estado:da Bahia  
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Cocos, Bahia, XX de•XXX)OCXXX de 2018. 

     

tV134  c:. 

Nome do Representante 
Cargo na Empresa • 

Empresa Contratada 
)0C.XXX.)00WOCCX-XX 
• CONTRATADO 

 

• Marcelo de Souza Emerenciano 
• Prefeito Municipal 

MUnicipio de Cocos 
• CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

  

• Testeminhas: 

la 

      

      

CPF n.°  

  

CF'F.n.° 	  
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CNPJ.: Inscrição Estadual: 

Bairro: Cidade: 

'CEP; Tel4One(s): 

Folha de Dados para Elaboriaragtontrato 

Dados da Empresa 

•Razão Social: 

Endereço: 

Contato na empresa 

Nome Completo: 

Cargo: 

Telefone(s): 	 • Flup .( )  

E-mail: 

xxx)poop0000cx UF, XX de )0000QOP:6QOPCXXX de 2018. . 	. 

Assinatura do Representante Legal 

• Nome Completo.  
Cargo na Einpresa Representante • 

• Raz.ão 'Social da Emprega : 
CNPJ n.° 	  

Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

 

GOVERNO MUNICIPAi BAHIA 

 

Anexo X 

--IWPOrP"rfarr7c6. PrfAISIMV,M+71.,' ".....A,  

Dados da Pessoa que assinará . 	, 	 , 	, 	, 
Nome Completo: 

'FM,'.. 0124-4 

. o contrato 

Endereço Residencial: 

Cidade: CEP: 

Cargo: 

RO N.° CPF N.°: 

Obs:.:-Caso a rePresentactio seja por procurador, juntar o insirnmentO de mandato especifico para assinatura do contrato. . 	• 	. 

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formuhfrio, e entregei-la juntamente com os envelopes da presente 
licitagão. Caso essa empresa seja Vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do Contrato referente a este 
procedimento licitatório. A mla apresentação dessa folha não implicara a inabilitação da Praponente. 
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