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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Ne 010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS. 201901 1011

(PÍegão Presencial para contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de informática para
atender a demanda das secretarias do Município de São Bernardo, Estado do Maranhão).

ABERTURÁ: 12 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas.
Sala da Comissão Permanente de Licitaçâo: situada temporariamente na situada na Av. Barão do Rio Branco S/N - Em
frente ao Posto BR- Centro - São Bernardo-Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela Portaria 003
de janeiro de 2019 torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto processo licitatório, na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO, o referido Pregão será regido pela Lei n" 10.520, de
17 de jufho de 2002, regulamentada pelo Decreto n' 3.555, de 08 de agosto de 2000, Lei Complementat ne.!23/2006 e
pela Lei n'8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas condições e exigências estabelecidas neste
editá1.

Os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de preços
(envelope 1l e a documentação de habilitação (envelope 2) deverão ser entregues no endereço acima citado, até às

15:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2019, ou no primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expediente
naquela data, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitantes e aos demais procedimentos pertinentes.

1 - DO OBIETO

1,1 - O presente Pregão Presencial tem como objeto contratação de empresa paÍa fornecimento de equipamentos e

insumos de informática para atender a demanda das secretarias do Município de São Bernardo, Estado do Maranhào.

1.2 - A quantidade dos Produtos/Serviços indicada no Termo de Referência é apenas estimativa de consumo, e será
solicitada de acordo com a necessidade dos órgãos Participantes, podendo ser utilizado no todo ou em parte.

1.3 - 0 Valor máximo estimado desta licitâção encontra-se disponível no anexo I deste Edital

2 . DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e insumos de informática para as

Secretarias Municipais conforme dotação abaixo /1

12.361,0050.2035.0000 Manutençâo da Secretaria de Educação
339030 - Material de Consumo

12.365,0832.2103.0000 Manutençâo do ensino Infantil e Pré-escola
339030 - Material de Consumo

J

10.122.0050.2054.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde

339030 - Material de Consumo
10.301.0340.1015.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

339030 - Material de Consumo
1,0.307.03+0.207 2.0000 Manutenção do PAB FIXO

339030 - Material de Consumo

08.122.0050.2073.0000 Manutenção da Secretaria de Assistência social
339030 - Mâteriel de Consumo

08.243.0835.2094.0000 Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vinculo-SCFV
339030 - Material de Consumo

3 - DA PARTTCIPAÇÃO

0+,\22.0050.2072.0000 Manutenção da secretaria de Administração
339030 - Material de Consumo. {,
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3.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de atividade
compatível com o objeto da licitâção, e que se apresentarem, até às 15:00 horas do dia 12 de fevereiro de 2019 o
Pregoeira, em sessâo pública, no endereço constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitaçâo para participar do presente procedimento licitatório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1) ;
d) os documentos de habilitação (envelope 2J.

3.2 - Não poderão participar desta licitação as empresas:

3.2,1 - Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissoluçã0, em liquidação e em consórcios de
empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.2 - Que por qualquer motivo tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administraçâo Pública, direta
ou indireta, Federal, estâdual ou Municipal, regido pela Lei ne 8.666/93, salvo as iá reabilitadas.

3.2.3 - é vedada, a partir da habilitação, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa que venha
a contratar empregado que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateÍal ou por aflnidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público municipal.

3.2.4 - Empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível com o objeto
da licitação.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeira, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tânto, obrigato.iamente, será necessária a apresentação
dos seguintes documentos:

4,1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da alteraçâo/aditivo eventual da geréncia
da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica;

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida e com averbação da lunta comercial
do Estado do Maranhão/MA, podendo ser utilizado o modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para
representar o licitante, expressamente quanto à formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos
inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1,3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de
Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa ns 103 de 30 de a
pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida somente para micr/emp."
pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes

007, expedida
e empresa de

do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Compl en
beneficiar
nq 123, de

14/1212006, COMDATA DE EM|SSÃO A PARTTR DE MA|O DE 2011

4.2 - O Íepresentânte da licitante presente à sessão deverá entregar o Pregoeira o documento de credenciamento
iuntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPJ da empresa atualizado, bem como a declaração
de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentos de
Habilitação".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, os quais farão paÍte do
processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou conferido por
membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitação, ou publicação em órgão da
imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4,1.4, Para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuúção por instrumento
público, na hipótese de representação por meio de prepostos;
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4.4 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se manifestar em nome
do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, vedada à participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o não comparecimento do
licitante ou de seu representante legalà sessão, inviabilizará a participação do (sl licitante (sJ no certame. Neste caso, o
(s) portador [es] dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou
fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interfe r no desenvolümento dos trabalhos,
ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou
2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida,
uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputâ;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para efeito de
ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.8 - Após o credenciamento, o Pregoeira declaÍará a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos
proponentes.

5. DA APRESENTAçÂO DAS DECUTRÂçÕES E DOS ENVELOPES

5.1. Aberta a sessão pública, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar o Pregoeira:

5,1.1 - Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo estabelecido nestê edital, e

apresentada FORÁ dos envelopes exigidos no subitem 5.1.3

5.1.2 - OZ (dois) envelopes distintos contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação, devidamente
fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da Razão social da Licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREçOS
PREGÃO PRESENCIAL NP O1O/2019

RAáO SOCIÁL, CNPI DA PROPONENTE)

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO
PREGÃO PRESENCIAL NS O1O/2019

RAáO SOCIAL, CNPI DA PROPONENTE)

6 - DA PROPOSTA DE PRIÇOS

6.1 - A proposta de preços deverá:
6.1.1 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser datilografada ou impressa a[avés de edição eletrônica de textos;
b) atender às especificações mínimas do obleto, conforme especificações constantes do Anexo I;

c) conter a cotação de preço uniúrio e global, em real, incluídos todos os impostos, taxas e demais encargos pertinentes;
d) estar datada e assinada por pessoa luridicâmente habilitada, de âceitâção úcitâ.
e) número do CNPJ do proponente ou ainda da filial ou outro estabelecimento da licitante que emitirá a nota fiscal
referente a execução do serviço ora licitado, indicação essa, indispensável para efeito de empenho da despesa e

realização do pagamento nos termos deste edital;

D Prazo de entrega dos produtos e serviços, de acordo com o termo de rcferência
g) Prazo da validade da proposta não superior a 60 (sessental dias consecutivos, a contar de sua data de apresentaçào;
h) Data e assinatura do representante legal.
i) (não será aceito proposta em papel contínuo)

6.2 - Não será aceita oferta de produto com características difeÍentes dâs indicâdas no Anexo I deste edital

6.3 - A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
edital, tais

4.7 - Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

A
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TO:

6.4 - Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas, fretes, seguros
etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no curso da
sessão;
d) havendo divergência entre valores/percentuais grafados numericamente e os grafados por extenso, serào
considerados válidos os valores por extenso;
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e bancol. A falta de tal informação poderá
ser suprida posteriormente, caso o licitante venha se sagrar vencedor do certame;

6.5 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de valores, alteraçôes ou
alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas as pÍopostas que contenham entrelinhas,
emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;

6,6 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condiçôes previstas no subitem
15.6 e 15.7 deste edital, implicará na desclassificação do licitante.

7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverâo apresentar a documentação de
Habilitação que deverá ser entregue em 01 (umal via, no ENVELOPE N 02, devidamente fechado e rubricado no fecho,
contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

7.2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas, o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes contendo os

documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitâção.

7.3. - Relativos à habilitação iurídica:
a) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da consolidação respectiva;
b.2) Certidão Simplificada e EspecíÍica da IUNTA COMERCIAL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no paÍs, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal,

7.3.1 - Relativos à Regularidade Fiscal
al Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (cNPI);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitantc, ou outra
equivalente, na forma da lei;
c.1,) faz pane da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

. Certidão Coniunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União
c,2l faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)

. Certidão Negativa de lnscrição na Divida Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipal

. Certidão quanto à Diüda Ativa do Município

. Certidão Ne8ativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

. Álvará de Localização e Funcionamento;

d) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta.

e) CNDT - Certidão Negaüva de Débitos Trabalhistas - CNDT, em cumprimento à Lei 12.44O/2Oll e à Resolução
Administrativa \e L.47OlzOll, expedido pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho, www.tstjus.br/certidao,
atualizado o art.29, V da Lei 8,666/93 e a Certidão de Débitos Administrativos do MTE expedida com base na Portaria
1.421 de 12 de setêmbro de 2014.

7.3.2. QUALTFTCÁçÁO TÉCNtCA:

1

I

I
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7.3.3 - Relativos à qualiÍicação econômico-Rnanceira:

a). Certidão Negativa de falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de execuçâo
patrimoniar, emitida até 60 [sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes.

7.3,4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentação Complementar),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32 § 24, da Lei 8.666/93
(modelo anexo)

a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição
na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaraçào;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a paÍtir de 14 anos,
nos termos do Art. 7a, XXXIII, da Constituição Federal e Art. 27,V, d,a Lei,8.666/93 (modelo anexo);
c) declaração da própria empresa de que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo
funçôes de gerencia, administração ou tomada de decisão. (modelo anexo);

7.4 - 0s documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia autenticada
por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de
validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

7,5 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPI e,

preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

7.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz, ou;

7.5,2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, bem assim quanto ao
Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou;

7.5.3 - Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverâo ser apresentados com o
número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

7.5.4 - Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPI da filial aqueles documentos que,
pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7,6 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condiçôes previ
15.6 e 15.7 deste edital, implicará na inabilitação do licitante;

stas nos subitens

8 _ DO PROCEDIMENTO

8.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus repr
Pregoeira receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos

ntes legais, o
habilitação, e os

envelopes contendo as propostâs de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope

8.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que se

recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinzeJ minutos antes
do referido horário, bem como de propostas/documentação que não se façam acompanhar de representante do licitante
devidamente credenciado;

8.3 - Após a verificaÉo dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que será procedida à verificação da confotmidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificado-se as incompatíveis;

8.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10yo (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos
lances verbais e sucessivos, em valorês distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em caracteristicas com o obleto
da licitação, mediante a apresentâção de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou pÍivado.

I
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8.4.1 - Â ofertâ dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na
ordem decrescente dos prêços;

8,4.2 - Dos lances ofertados não caberá retratação;

8.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços
oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);

8,6 - em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverào ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentesi

8.7 - O Pregoeira conüdará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de
valor;

8.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção do último
preço apresentado pelo Iicitante, para efeito de ordenação das propostas;

8,9 - Caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade entre a proposta escrita
de menor preço e o valor estimado para a contrataçâo;

8,10 - O encerramento da etapa competitiva dar-§e-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitantes manifestarem seu
desinteresse em apresentar novos lances;

8,11 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o
Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 12.5 deste Edital, para em seguida, examinar a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

8,12 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeira procederá à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação apenas do Iicitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das
condições fixadas no edital;

8,13 - No câso de inabilitação do proponente que tiver apresentâdo a melhor oferta, serão analisados os documentos
habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante,
dentre aqueles que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condições fixadas neste editâl;

8,14 - Nas situaçôes previstas nos subitens 9.9,9.11 e 9.13, o Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente
para que seia obtido preço melhor;

8.15 - Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicatário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

8.16 - 0 Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Docume abilitâção",
emp s poderâo

retiráJos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que nâqse habi tarem para
de recursoofertar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de inter

administrativo, retirar seus Íespectivos envelopes;

8.17 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo Pregoeira e po
presentes.

licitantes

9 - DO RECEBIMENTO
9.1 - Conforme item "S. DAS CONDIçÕES DE FORNECTMENTO/ENTREGA DOS PRODUTOS" e seguintes do Anexo I -
Termo de Referência deste Edital.

1O _ DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO, em estrita observância do disposto no inciso V do art.8o do Decreto n"
3.555/2000;

durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certamel. Após aa

10,2 - Serão desclassificadas as propostas que não âtendam as exigências e condições deste edital;
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10.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classiÍicada em primeiro lugar, as
propostas que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo aceitável pela
Administração.

10.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classihcadas, após os lances verbais, se for
o caso, o Pregoeira procederá ao desempate, através de sorteio, na forma do disposto no § 2a do artigo 45 da Lei no
4.666 /93;

10.5- Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas - ME e

empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:

10,5.1- entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte seiam iguais ou até 5olo (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;

10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte foÍmai
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cincol minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusãoi
b) não ocorrendo a contrataÉo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da letra "a" deste item, serào
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 12.5.1, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecido no subitem 11.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos na letra "a" deste item, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.5,3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este último,
e entre o valor unitário e o global, se fol o caso, prevalecerá o valor unitário.

11 - DO DrRErrO DE PETIçÁO

11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

poderá solicitar esclarecimentos, pÍovidências ou impugnar este instrumento convocatório, cuja petição deverá ser
dirigida o Pregoeira;

11.1,1 - caberá o Pregoeirâ decidir sobre a peüção no prazo de 48 (quarentâ e oito) horas;

11.1.2 - acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

11.2 - declarado o vencedor do certame, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a iútenção de
recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para
a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes ass€gurada vistâ imediata aos autos;

11.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

11.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores,

11.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito de
recurso e a adiudicação do objeto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

12 - DO PÁGAMENTO

11.3 - o(s) recurso(s), que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (s) à autoridade superior, Secretário de

Administração, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cincol dias úteis ou, nesse
período, encaminhá-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, no mesmo prazo;

z
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12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do item "6. LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO" do Anexo I - Termo de
Referência, anexo a este edital.
12,2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício de 2019.

13. DAS PENALIDADES

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente Pregâo ficará sujeita às
penalidades previstâs no art. 70 da Lei 10.520/2002 bem como dos arts. B6 e B7 da LeiÍ\a.8.666/93.

13.2 - A recusa do adjudicatário em atender qualquer convocação prevista neste instrumento convocatório sujeitará o
mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pela área
competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

13.3 - O valor resultânte da aplicação da multa prevista será cobrado pela via administrativa, devendo ser recolhida no
prazo máximo de 10 (dez) dias cor dos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido,
judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa;

13.4 - o Iicitante que enseiar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 [cinco) anos, enquanto perdurarem os moüvos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, e, se foÍ o caso, descredenciado no Cadastro de fomecedores do Município;

13.5 a não-regularização da documentação, no ptazo previsto no subitem acima, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas acima, sendo facultado a Secretaria de Administração da Prefeitura
Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para prestação do serviço ora licitado ou
revogar a licitação.

13,6 Demais penalidades/sanções sujeitas para quem descumprir quaisquer condiçôes ou exigências deste edital e/ou
seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAS SANçÔES", do Anexo I deste edital

14 - DÂS DISPOSTçÕES FrNÂrS

14.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à intençào de
interposição de recurso, o Pregoeira adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à horúôÍààfào
pela iecreúrio de Administraçáo; "-.- /
14,1.1 - no caso de interposiçào de recursols), após proferida a decisào quanto ao mesmo, a autoridade incum]iFda
decisào adiudicará o objeto licitado; C-
14,2 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, nos termos do artigo 18 do
Decreto n'3.555/2000;

14.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção, venha,

após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;

14,4 - A participação nesta licitação implica na aceitaçâo plena e irrevogável das respectivas exigências e condições,
bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo máximo de 05

[cinco) dias úteis;

14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a

instrução do processo;

14.6 - Não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissões ou erros materiais na proposta ou da
documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da
proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes;

14.7 - As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança do fornecimento
dos materiais;
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14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo coiocar a declaração de atendimento aos requisitos de
habilitação, bem como qualquer outro documento pErtinente à propostÂ de preços dentro do envelope de habilit2çào, ou
vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la,
Lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se enconra no recinto,

14.9 - O adjudicaúrio obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da propostâ, os acréscimos ou supressões do valor
inicial atualizado do obieto da presente licitação, nos termos do art. 65, § 1e, da Lei n'8,666/93;

14.11 - Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos

interessados na licitação;
14,12 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no acima, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 15 acima, sendo facultado a Administração convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

14.13 - O extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário OÍicial do Estado do MA

Iníormaçôes adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de
Licitação nos horários de funcionamento da Preíeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 0B:30 às 12:00 horas.

DOS ANEXOS

Fazem parte integrante deste edital, os anexos abaixo, sendo eles complementares entre si

ANEXO I - Termo de Referência;
ANExO ll - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
ANExO lll - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração (Empregador Pessoa lurídi
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXO Vl - Modelo de Declaração que cumpre plenam
ANEXO VII - Minuta de Contrato

isito habilitação;

MU

il/\
São Bernardo - MA, 17 de janeiro de 2019

rio de
TO CÀvAL(o
mtntstracao

:i

14.10 - Os casos omissos nesta licitação serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas nas
legislações citâdas no preâmbulo deste edital;

AM*
/
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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBIETO

1.1, O presente Pregão Presencial tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e
insumos de informática, destinados ao atendimento das secretarias.

z. MorrvAçÃo

2.1. Suprir as necessidades das secretarias municipais visando atender às demandas para atividades vinculadas.
Mantendo estoque mínimo, que prevê a entrega parcelada do material, evitando acúmulo nas atividades, desgaste do
objeto devido a fatores naturais como poeira e umidade.

3. FUNDÂMENTAçÂO LEGAL E MODALIDADE LICITATÓRIA

3.1. A contrataçâo, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorÍer por intermédio de Pregão, cujo tipo presencial será
devidamente iustificado pelo Pregoeira designado para o certame. Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis
Federais na lO.52O /2002 e no 8.666/1993, Lei Complementar nq 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento
e nas condições e exigências desc tas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as assunto.

4. DESCRIçÃO DOS PRODUTOS:
4.1. PLANILHAS ORçAMENTÁRIAS:

EDUCAçÃO

DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT V. TOTALITEM

1

Placa mãe ATX LGA 1150 para i3-4790k; suporte memória 4x
DIMM DDR3 até 32GB; saída vídeo VGA/DVI-D/HDMI; Slots: 1x
PCle 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x16, 2x PCI, Lan 10/100/1000, 6x
conectores Sata 6GB/s; 4 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0

UND 7 53,57

27.126,20

UND 346,61

9.705,15

2

Placa mãe LGA 1155 2a e 3a Geração IntelCore (Compatível com
proc Intel core - 3330 3.0 Ghz) Sup 2x DIMM DDR3 de
L6OO /133311066 Mhz até 16 GB, Áudio, 4 p USB 2.0, placa
gráfica discreta PCI Express* 3.0 x 16, Conector PCI Express* 2.0

x 1, LAN 10/100/1000 Mb, Conector VGA;

Gravador de DVD SANTA Il UND 64 83,39 5.336,83

UND 44 185,86 8.178,054 Módulo de memória DDR2 1600 MHZ 4GB;

UND 64 216,00 13.424,31.Módulo de memória DDR3 1600 MHZ 8GB;

UND 64 t7 5,A2 11.252,356 Fonte de AlimentaÇão 550W (reais), Bivolt, 24 Pinos

UND 150 49,23

7.34435

7

Teclado com Interface USB com formato agradável para

digitação contínua, Teclado em Português padrão
ABNT2(BrasilJ com (ç), Teclas silenciosas, de rápida resposta
para melhor utilização, LED indicativo das funções Num Lock,
Caps Lock e Scroll Lock, com garantia de 3 anos pelo fabricante.

UND 50 357,66 17.843,208 HD SATA lll 2TB 7200RMP 6,0Gb/s, 64MB cache;

UND 185,86 11.895,349 HD SATA III 500G8 7200RMP 6.0cb/s, 16MB cachc;

UND 2.863,32
743.252,54

10
Placa Aceleradora de Video Dedicada DDR5 4GB 256bits - PCI

Express X16 3.0 - mínimo 2 saídas DVI e 1 HDMI

UND
100 95,++ 9,544,4011

Fonte de Alimentação ATX 220w (reais) Bivolt, 24 Pinos, Fan

Cooler 8cm;
UND 195,91, 391,42t2 Soprador Térmico de 2000w

UND 1B 627,92
11.3 0 2,58

13 HD externo portátil 1TB USB 3.0 (Compatível 2.0), alimentação
direta USB, CompatívelWindows XP, Vista, 7 e B

UND 6+ 552,57

35.364,52

14

Processador Intel Corc13-4790K,4.0 Ghz LGA 1150 ou similar
No caso de produto similar o licitante deverá comprovar,
quando da entrega do material, o desempenho, qualidade e

produtividade compatível por meio de laudo expedido por
laboratório ou instituto idôneo.

N

EMB

36

2A

3

6+



Mouse Óptico, interface USB 2.0, 2 botôes J Scroll, resolução
mínima 800 dpi, comprimento mínimo do cabo de 1,40m,
dimensões mínimas de 110/60/30 mm (coÍnp /Latgl Alt),
com tível com Windows 7

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PM . FOLHA N. í?
PROCESSO

MOOALIDADE

VISTO:

UNI) 120 24,13

3.37 5,7 0

16 Aparelho localizador de cabos [rede e telefonia) UNT) 16 125,58 2.009,35

17
Compressor do tipo aspirador com Pressão nominal de no
mínimo 200 psi UND 2 22.40+,23

+4.AOB,46

1B

Gabinete ATX Preto Plano 2 Baias Externas para gravador DVD,
1 baia externa para leitor de cartâo e 2 baias internas para HD.

[Com fones de potência mínima de 200wJ;
UND 64 234,09

14.941,7 0

Notebook com processador Intel Core i5 - 4270U 1,,7 Ghz;4GB
de RAM DDR3; Memória cache 3Mb; Tela de 15,6 polegadas;
Disco Rígido satã de 500 Gb; Leitor óptico DVD-RW; saída vídeo
VGA e HDMI; Conexão de rede: Ethernet Rl-aS (10/100/1000) e

Wifi AO2.7lb/g/n;Touchpad com 2 botões; Sistema Operacional
Windows; Bateria de 6 células; CoÍ preto.

UND 2B 2.8 L3,09

74.7 66,44
UNt) 64 353,65Monitor Led 20 poiegadas Preto piano conexão VGA E DVI 22.633,30

2l Nohreâk de 1200w UND 70 848,95 59.+26,47
UND 70 39,18Filtro de linha padrão fusÍvel5 portas 2.7 42,7 6

23 Adaptador USB Wireless UND 64 45,21. 2.893,46
UND 100 5,7224 572,38

25 Case HD UND 40 102,4A 4.099,07
UND 1626 Kit de ferramentas de precisào máster 3 5,16 562,62

27 Alicate Rl-45 UND 20 52,24 t.0++,86
2A Alicate amperímetro padrão UND 20 226,05 4.521,03

UND 50 79,3729 Caixa e som multimídia 3.96A,46

30 Fusívelde 10 amperes UND 200 B0,37 76.07 4,74
IJND 100 22,70 2.210,2A31 Cabo VGA

UNI) 70 155,72 10.900,7132 Roteador Intelbras 342 slim

UND 70 95,4433 Modem dlink dsl 500b 6.681,08

UND 64 90,42 5.7A6,92Switch Intelbras I portas

35 Cabo de força padrão UND 100 70,25 1.024,77

UND 1000 3,82 3.877,7636 Cabo de Rede em metros

UND 2000 0,5 5 1.105,1437 Conector RJ-45

PenDrive de 32 GB 140 95,44 73.362,16
UND 20 83,3 9 1..667 ,7 639 Luminária flexível de mesa manutenção Interna

40 Modem ZTE MF253 L (ClaroJ 632,94 56.965,02

41
Notebook Inspiron 114-5452-803P Intel Pentium Quad-Core
4GB 500GB Led Tela 14'- Dell

UND 36
55.699,13

UND 10 65,30 653,0442 Placa de diagnóstico Led Pc Analyser Notebook mini pci e pc

Auto Trafo 12000w UND 70 95,44 )o.e sr,oa
70 731,4044 Monitor de 14" marcas diversas cor preta piano UNt) 73 r, r se,rs

32.615,54

SAUDE

ITEM DESCRIÇÃO QUANT V. UNIT V. TOTAL

1

Placa mãe ATX LGA 1150 para i3-4790k; suporte memória 4x
DIMM DDR3 até 32GB; saída vídeo VGA/DVI-D/HDMI; Slots: 1x
PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x16, 2x PCl, Lan 10 /100/1.000,6x
conectores Sata 6GBls; 4 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0

TIND 1B 753,51

13.563,10

2

Placa mãe LGA 1155 2ê e 3ê Geração Intel Core (Compatível com
proc Intel core - 3330 3.0 Ghz) Sup 2x DIMM DDR3 de
1600 / 1333 /1066 Mhz até 16 GB, Áudio, 4 p USB 2.0, placa gráfica
discreta PCI Express* 3.0 x 16, Conector PCI Express* 2.0 x 1, LAN
10/100/1000 Mb, Conector VGA;

UNt) 346,67

4.852,58
3 UND 32 83,39 2.664,41
4 Módulo de memória DDR2 1600 MHZ 4GB; UND 22 185,86 4.089,02 .$

15

19

20

22

Bateria interna 3 volts

I

34

I

luND3B

UND 90

1.547,201

43

EMB

74

Gravador de DVD SANTA II
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UNt) 32 276,00 6.972,16
6 Fonte de Alimentacão 550W Ireais), Bivolt, 24 Pinos UNI) 32 77 5,42 5.626,r7

7

Teclado com Interface USB com formato agradável para digitação
contínua, Teclado em Português padrão ABNT2(Brasil) com [ç),
Teclas silenciosas, de rápida resposta para melhor uhlização, LED
indicativo das funções Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock, com
garantia de 3 anos pelo fabricante.

UND 75 49,23

3.692,rA
I HD SATA lll 2TB 7200RMP 6.0Gb/s, 64MB cache; 357,66 8.941,60
9 HD SATA III 500G8 7200RMP 6.0Gb/s, 16MB cache; UND 32 185,86 5.947,67

10
Placa Aceleradora de Vídeo Dedicada DDRS 4GB 256bits - PCI

Express X16 3.0 - mínimo 2 saídas DVI e 1 HDMI
UND 32 2.863,32

97.626,27

11
Fonte de Alimentação ATX 220w Ireais) Bivolt, 24 Pinos, Fan
Cooler 8cm;

UND
50 95,44 4.7 7 2,20

72 Soprador Térmico de 2000w UND 1 195,97 195,91

73 HD externo portátil 1TB USB 3.0 [Compatível2.0), alimentação
direta USB, Compatível Windows XP, Vista, 7 e I UND 9 627,92

5.651,29

74

Processador Intel Core l3-4790K,4.0 Ghz, LGA 1150 ou similar.
No caso de produto similar o Iicitante deverá comprovar, quando
da entrega do material, o desempenho, qualidade e produtividade
compatível por meio de laudo expedido por laboratório ou
instituto idôneo.

UND 32 552,57

t7 .642,26

UND 60 28,1315

Mouse óptico, interface USB 2,0, 2 botões J Scroll, resolução
mínima 800 dpi, comprimento minimo do cabo de 1,40m,
dimensões mínimas de 110/60/30 mm (comp/Larg/Alt),
compatível com Windows 7. 1.647,45

16 Aparelho localizador de cabos [rede e telefonia) UND 12 5,58 1.004,67

77
Compressor do tipo aspirador com Pressão nominal de no
mínimo 200 psi UND 1 22.404,23

22.404,23

1B

Gabinete ATX Preto Plano 2 Baias Externas para gravador DVD, 1

baia externa para leitor de cartão e 2 baias internas para HD.

íCom fones de potência mínima de 200w);
UND 32 234,09

7.490,85

1.9

Notebook com processador Intel Core i5 - +270U 7,7 Ghz;{GB d,e

RÁM DDR3; Memória cache 3Mb; Tela de 15,6 polegadas; Disco
Rígido satã de 500 Gb; Leitor óptico DVD-RW; saída vídeo VGA e

HDMI; Conexão de rede: Ethernet RJ-45 [10/100/1000) e wifi
802.11b/g/n; Touchpad com 2 botões; Sistema Operacional
Windows; Bateria de 6 células; Cor preto.

14 2.473,09

* 2

UND 32 353,65 ti5í6,6s20 Monitor Led 20 polegadas Preto piano conexão VGA E DVI

21. Nobreak de 1200w UND 848,95 29.713,23

UND 35 39,1822 Filtro de linha padrão fusível 5 portas L37t,38
Adaptador USB Wireless UND 32 45,21 7.446,7323

24 Bateria interna 3 volts UND 50 5,72 256,79

UND 20 toz,+a 2.049,5325 Case HD

26 Kit de ferramentas de precisão máster UND 35,16 281,31

UND 10 52,2427 Alicate RJ-45

Alicate amperímetro padrão UND 10 226,05 2.260,522B

29 Caixã e sôm mLrltimídiâ 25 79,37 7.984,23
UND 100 80,37 8.037,3930

31

Fusível de 10 amperes

Cabo VGA 50 22,t0 1.105,14

32 UND 35 755,72 5.450,36
UND 35 95,44 3.340,54

34 Switch Intelbras I portas

Roteâdor Intelbrâs 342 slim

UND 90,42 2.A93,46

35 Cabo de força padrâo i uro 50 10,25 512,38
36 Cabo de Rede em metros UND 500 3,A2 1,9OB,BB

3? Conector RJ-45 UND 0,55 552,57
PenDrive de 32 GB UND 70 95,++ 6.681,08

39 Luminária flexível de mesa manutenção Interna UND 10 B33,BB

N

UND 25

B

UND

35

B

I UND

UNI)

33 | Modem dlink dsl 500b

1000

83.3e I



PRlCÉss};for'/24122-
MOOALIDADE

VISTO:

7P[4 .FOLHANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

+0 Modem ZTE MF253 L [Claro) UNI) 632,94 24.482,51.

47
Notebook Inspiron I14-5452-803P Intel Pentium Quad-Core 4GB

500G8 Led Tela 14'r Dell
UNI) 1B L.547,20

27.849,56
UND 5 65,3042 Placa de diagnóstico Led Pc Analyser Notebook mini pci e pc 326,52

43 Auto Trafo 12000w UND 35 95,+4 3.340,54

44 Monitor de 14" marcas diversas cor preto piano UND 731,40 25.599,09

476.307,77

ADMTNTSTRAçÃo

ITEM DEscRrçÃo EMB QUANT V.I]NTT V. TOTAL

1B 753,51

13.563,10

7

2

Placa mãe ATX LGA 1150 para i3-4790k; supoÍte memória 4x
DIMM DDR3 até 32GB; saída vídeo VGA/DVI'D/HDMI; Slots: 1x

PCle 3.0 x16, 1 PCle 2.0 x76,2x Pcl, Lan 10/ 100/1000, 6x

Placâ mãe LGA 1155 2ê e 3ê Geração IntelCore (Compatível com
proc Intel core - 3330 3.0 GhzJ Sup 2x DIMM DDR3 de
1600 17333 /7066 Mhz até 16 GB, Áudio, 4 p USB 2.0, placa
gráfica discreta PCI Express* 3.0 x 16, Conector PCI Expressl 2.0
x 1, LAN 10/100/1000 Mb, Conector VGA;

conectores Sata 6GB/s; 4 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0

UND 14 346,67

4,852,58
UND 32 83,393 Gravador de DVD SANTA II 2.668,+1

UND 22 185,86 4.OB9,024 Módulo de memória DDR2 1600 MHZ 4GB;

5 Módulo de memória DDR3 1600 MHZ 8GB; UND 32 21.6,00 6.912,16
UNt) 32 17 5,42 5.626,r76 Fonte de Alimentação 550W IreaisJ, Bivolt 24 Pinos

75 49,23

3.692,74

7

Teclado com Interface USB com formato agradável para
digitação contínua, Teclado em Português padrão ABNT2(Brasill
com [ç), Teclas silenciosas, de rápida resposta para melhor
utilização, LED indicativo das funções Num Lock, Caps Lock e

Scroll Lock, com garantia de 3 anos pelo fabricante.

UND

B HD SATA III 2TB 7200RMP 6.ocb/s,64MB cache; UND 357,66 B.947,60

UND 32 18 5,86 5.947,679 HD SATA III500GB 720oRMP 6,0Gb/s, 16lvÍB cache;

10
Placa Aceleradora de Vídeo Dedicada DDR5 4GB 256bits - PCI

Express x16 3.0 - mínimo 2 saídas DVI e 1 HDMI
UND 32 2.863,32

97.626,27

UND
50 95,44 +.772,20

11
Fonte de Alimentação ATX 220w [reaisJ Bivolt 24 Pinos, Fan

Cooler Bcm;

1.2 SopradorTérmico de 2000w UND 1 195,91 195,91

9 627,92
s.6s4?9

13 HD êxterno portátil 1TB USB 3.0 (Compatível 2.0), alimentaçào
direta USB, Compatível Windows XP, Vista, T e B

74

Processador Intel Core i3-4790K, 4.0 Ghz, LGA 1150 ou similar.
No caso de produto similar o licitante deverá comprovar, quando
da entrega do material, o desempenho, qualidade e

produtividade compatível por meio de laudo expedido por
laboratório ou instituto idôneo.

UND 32

77 .642,26

(

15

Mouse óptico, interface USB 2.0, 2 botôes J Scroll, resolução
mínima 800 dpi, comprimento mínimo do cabo de 1,40m,
dimensões mínimas de 110/60/30 mm (comp/Larg/Alt),
compatível com Window§ 7.

28,13

7.687,85

16 Aparelho localizador de cabos Irede e telefonia] UNI) B 125,5A t.00+,67

1.7
Compressor do tipo aspirador com Pressão nominal de no
mínimo 200 psi

UND 1 22.404,23
22.404,23

321B

7 .490,45

Gabinete ATX Preto Plano 2 Baias Externas para Sravador DVD, 1

baia externa para leitor de cartão e 2 baias internas para HD.

Notebook com processador lntel Core i5 - 4210U 1,7 Ghz;4GB
de RÁM DDR3; Memória cache 3Mb; Tela de 15,6 polegadas;
Disco Rígido satã de 500 Gb; Leitor óptico DVD-RW; saída vídeo
VGA e HDMI; Conexão de rede: Ethernet RJ-a5 [10/100/1000) e

win 802.11b/g/n; Touchpad com 2 botões; sistema operacional

UND
Com fones de ncia mínima de 200w

Windows Bateria de 6 células; Cor reto

T]NI) 2.473,09

39.3A3,22

t9

UND 353,6520 Monitor Led 20 polegadas Preto piano conexão VGA E DVI 11.316,65

45

35

UND

25

UND

,rr,rrl

l'-'160

234 oe 
I

l,,l

v

W
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UND 35 848,95 29.7 L3 23

22 UND 39,18 1.371,38
23 Adaptador USB Wireless UND 32 +5,27 t.+46,73

Bateria interna 3 volts T]ND 50 5,1.2 256,79
25 Case HD UND 20 'L02,+A 2.049,53

26 Krl de ferramentas de precrsào máster UND 8 35,16 2A731
27 Alicate RJ-45 UND 10 52,24 522,43
2B Alicate amperímetro padrão UND 1t) 226,05 2.260,52

UND 25 79,37Caixa e som multimídia 1.984,23

30 Fusivel de 10 amperes UND 100 ao37 4.037,39

5031 Cabo VGA UND 22,10 1.105,14

UND 35 155,7232 Roteador Intelbras 342 slim 5,450,36

33 Modem dlink dsl 500b UND 95,4+ 3.340,54
32 90,42 2.493,4634 Switch Intelbras I portas L UND

35 Cabo de força padrão UND 50 10,25 572,38
UND 500 3,8236 Cabo de Rede em metros 1.908,88

UND 1000 0,55 s52,5737 Conector RJ-45

UND 70 95,44 6.681,083B PenDrive de 32 GB

39 Luminária flexível de mesa manutenção lnterna 10 83,39 833,88
T]ND 45 632,94 24.482,5140 Modem ZTE MF253 L (Claro)

1B 1.547,20
27 .449,5647

UND 5 65,3042

Notebook lnspiron I14-5452-803P Intel Pentium Quad-Core 4GB

500G8 Led Tela 14"- Dell

Placa de diagnósüco Led Pc Analyser Notebook mini pci e pc 326,52

Auto Trafo 12000w UND 35 95,44 3.340,5+43
UND 35 731,,40++ Monitor de 14" marcas diversas cor preto piano 25.599,09

4t6.307,77

ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMB QUANT V. UNIT V. TOTALITEM DESCRIÇÃO

UND g 7 53,5r

6.747,55

1

Placa mãe ATX LGA 1150 para i3-4790k; suporte memória 4x
DIMM DDR3 até 32GB; saÍda vídeo VGA/DVI-D/HDMI; Slots: 1x
PCIe 3.0 x16, 1 PCle 2.0 x16,2x PCI, Lan 10 llO0/7000,6x
conectores Sata 6GB/s; 4 portas USB 3.0 e 2 portas USB 2.0

2.426,29

2

Placa mãe LGA 1155 2? e 3ê Geraçâo lntel Core (Compatível com
proc lntel core - 3330 3.0 Ghzl Sup 2x DIMM DDR3 de

1600 /133317066 Mhz até 16 GB, Áudio,4 p USB 2.0, placa
gráfica discreta PCI Express* 3.0 x 16, Conector PCI Express* 2.0
x 1, LAN 10/100/1000 Mb, Conector VGA;

UND 16 83,39 7.334,2t3 Gravador de DVD SANTA II
UND 11 185,86 2.0++,514 Módulo de memória DDR2 1600 MHZ 4GB;

UND 16 216,00 3.456,085 Módulo de memória DDR3 1600 MHZ 8GB;

17 5,82 2.8L3,09Fonte de Alimentação 550W Ireais], Bivoll 24 Pinos6

UND 37 49,23

7.821,47

7

Teclado com Interface USB com formato agradável para
digitaçâo contínua, Teclado em Português padrão
ABNT2[Brasil) com (ç], Teclas silenciosas, de rápida resposta
para melhor utilização, LED indicativo das funçôes Num Lock
Caps Lock e Scroll Lock, com garantia de 3 anos pelo fabricante

B HD SATA III2TB 7200RMP 6.ocb/s,64MB cache; UND 357,66 4.297,97

UND 16 185,86 2.973,849 HD SATA III500GB 7200RMP 6.0Gb/s, 16MB cache;

10 UND 16 2.463,32
45.813,13

11

Placa Aceleradora de Vídeo Dedicada DDR5 4GB 256bits - PCI

Express X16 3.0 - mínimo 2 saídas DVI e 1 HDMI

Fonte de Alimentação ATX 220w (reais) Bivolt, 24 Pinos, Fan

Cooler 8cm;
UND

25 95,44 2.3A6,70

UND 1 195,91 195,9772 Soprador Térmico de 2000w

35

24

29

35

UND

UND

3 46.6I

1,..,17

UND I 16

12

I W'
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TO:

13 HD externo portátil 1TB USB 3.0 (Compatível 2.0), alimentaçào UND 4 627 ,92
direta USB, Com vel Windows XP, Vista, 7 e I 2.571,69

DAs oBRIGÁÇÔES DÂ CoNTRÂTADÂ:
a) A CONTRATADA deverá fomecer o material conforme a demanda do CONTRÁTANTE, com as especificações do
contrato, mediante Ordem de Fornecimento;
b) Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinado;
c) Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
dl Executar a entrega à medida que forem solicitados pela CONTRATANTE;

1.4

Processador Intel Core i3-4790X,4.0 Ghz, LGA 1150 ou similar
No caso de produto similar o licitante deverá comprovaí
quando da entrega do material, o desempenho, qualidade e
produtividade compatível por meio de laudo expedido por
laboratório ou instituto idôneo.

UNI) 552,57

8.841,13

15

Mouse Óptico, interface USB 2.0, 2 botões I Scroll, resolução
mínima 800 dpi, comprimento mínimo do cabo de 1,40m,
dimensões mínimas de 110/60/30 mm (comp/LaÍg/Alt),
compatível com Windows 7.

UND 30 28,13

843,93

16 ApaÍelho localizadoÍ de cabos frede e telefoniaJ UND 12 5,58 502,34

17
Compressor do tipo aspirador com Pressão nominalde no
mínimo 200 psi

UND 1 22.404,23
22.404,23

161B

Gabinete ATX Preto Plano 2 Baias Externas para gravador DVD,

1 baia externa para Ieitor de cartão e 2 baias internas para llD.
(Com fones de potência mínima de 200w);

234,09

19

Notebook com processador Intel Core i5 - 4270U 1,7 Ghz; +GB
de RAM DDR3; Memória cache 3Mb; Tela de 15,6 polegadas;
Disco Rígido satâ de 500 Gb; Leitor óptico DVD-RW; saída vídeo
VcA e HDMI; Conexão de redei Ethernet Rl-aS (10/100/1000) e

Win 802.11b/g/n; Touchpad com 2 botões; Sistema Operacional
Windows; Bateria de 6 células; Cor preto.

UND 7 2.B 13,09

3.7 45,42

19.697,61

20 Monitor Led 20 polegadas Preto piano conexão VGA E DVI UND 16 353,65 5.658,32

Nobreak de 1200w UND 1.7 848,95 74.432,7421

22 Filtro de linha padrão fusível 5 portas UND 1.7 39,18 666,70
UND 76 45,2723 Adaptador USB Wireless 7 23,37

24 Bateria interna 3 volts UND 25 5,72 124,10

25 Case HD UND 10 to2,4a L024,77
UND 426 Kit de ferramentas de precisão máster 35,16 140,65

UND 52,24 26t,2227

UNI) 5 226,05Alicate amperímetro padrão
Alicate Rl-45

7.130,26

Caixa e som multimídia UND 1.2 79,37 952,4329

50 a0 37 4.018,7030 I uuoFusível de 10 amperes

31 Cabo VGA UND 25 22,tO 552,57
UND 77 755,72 2.6+7,3232 Roteador lntelbras 342 slim

Modem dlink dsl 500b UND 77 95,44 L.622,5533

34 Switch Intelbras B portas 76 90,42 1.446,73

UND 25 10,25 256,1935 Cabo de força padrão

Cabo de Rede em metros UND 250 3,42 954,44
UND 500 0,55 27 6,2937 Conector RJ-45

UND 35 95,44 3.340,543B PenDrive de 32 GB

83,3939 Luminária flexível de mesa manutenção lnterna 5 4t6,94
UND 22 632,94 13.924,7840 Modem ZTE MF253 L (Claro)

UND 9 1.547,20
73,924,7441

Notebook lnspiron 114-5452-B03P Intel Pentium Quad-Core
4GB 500G8 Led Tela 14"- Dell

65,30 163,26Placa de diagnóstico Led Pc Anâlyser Notebook mini pci e pc i]ND 2,542
UND 1.7 95,44 L622,55
UND 1.7 73t,40 72.433,8544 Monitor de 14" marcas diversas cor preto piano

277.597,32

W

a

I
16

UND

UND

36

UND

43 Auto Trafo 12000w

I



PM .FOLHA NO
a

PRocEss} - 
44./'e,/) /,/D./

MOOALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERN
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125,389/0001-88

e) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as
reclamações;

OBRIGÁçÕEs DA CONTRÁTNTE:
a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fornecido.

DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA:
As despesas com a execução deste contrâto correrão, no exercício de 2019.

04.122.0050.2012.0000 Manutenção da Secretaria de Administração
339030 Material de Consumo.

12.361.0050.2035.0000 MANUTENÇÂO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÀO

339030 _ MATERIAL DE CONSUMO
12.36s.0832.2103.0000 MANUTENçÃo Do ENSINo INFANTIL E pRÉ - EscoLA

339030 - MATERIAL DE CONSUMO
72.367.0432.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSIN0 FUND.400/o

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

08.122.0050.2073.0000 Manutenção da Secretariâ de Assistência social
339030 - Material de Consumo

08.243.0835.2094.0000 Manutenção dos serviços de convivêncie e fortâleciÍnento de vinculo-SCFV
339030 - Material de Consumo

5. PRÁZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA
5.1,Os produtos/serviços serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE e

deverão ser entregues em ate 15 dias após a ordem de fornecimento/pedido, na sede do município de São Bernardo;

5.2. As entregas serão parcelas durante o ano de 2019,

5.3á Fiscalização e aceitação do objeto será do órgâo responsável pelos atos de controle e administração do contrato
decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria.
Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e prazo de validade dos
mesmos;

5.6.5ó serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua
aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Nâo serâo aceitos produtos cujos

unitários excedam o valor médio encontrado no meÍcado.

5.7. O recebimento se efetivará nos seguintes termos

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior veriÍicação da conformidade dos produtos com a especificação;

6. DO PAGÁMENTO
6.1, Os pa8amentos devidos serão conforme requisição e entrega dos produtos, ou seja, de modo.

6.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesmos,

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a

CONTRATADA, ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus

vencimentos.

6.5. O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 [trinta) dias após a entrega e aceitação dos
produtos;

10.122.0050.2054.0000 Menutenção da Secretaria de Saúde

339030 - Material de Consumo
10.301.0340.1015.0000 Manutençâo do Fundo Municipal de Saúde

339030 - Material de Consumo
10.301.0340.2072.0000 Manutenção do PAB FIxo

339030 - Materialde Consumo

6.4.A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condiçôes estabelecidas; M

I
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6.6. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua
reapresentaçâo, desde que devidamente regularizados;

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrcstado até a integral quitação da mesma. A
CONTRATANTE poderá se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRATADA.

7. VIGÊNClA DA CONTRATAÇÃO
7.1. O Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contar de sua publicação

8. PROCEDIMENTOS DE FTSCALIZÂçÂO E GERENCTÂMENTO
8,1, Os itens deste TERMO DE REFERÊNCIA, a serem contratados após regular procedimenro licitatório, serão objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por servidor:

8.2. Os atos previstos no item anterlor serão exercidos no interesse da administração pública e não excluem e nem
reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e, na sua
ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

8,3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto do CONTRATO, se em desacordo
com as especificações e as cláusulas contratuais;

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deveÍão ser prontamente atendidas pela

CoNTRÁTADA sem ônus para a CONTRÁTANTE.

9. DÂS INFRÂÇÔES E DÂS SANçÔES ADMINISTRÁTIVAS
9.1. A disciplina das infrações e sançôes administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela
prevista no Edital.

10. DOTAEÂO ORçÂMENTARIÂ
10.2. As despesas ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamenúria:

São Bernardo(MA), 17 de ianeiro de 2019

RÂIMUNDO ONATO CA

Secretário de Adminis
o'

PM .FOLHANO
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ANEXO II IPAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROPOSTAS DE PREÇOS Licitação nq.010/2019
Modalidade: Pregão - Tipo: Menor Preço por Item
Consumidor: Prefeitura Municipal de São Bernardo-MA
Licitante:
CNP]:
Telefone Fax
E'mail
Endereço:
Cidade: Estado CEP

DESCRIÇÂO DOS ITENS

ITEM ESPEC]FICAÇÃO QUANT VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

01

o2
03

Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislâção nele indicada,
propomos os valores acima com validade da

dias, com
pagamento através do Banco 

- 

Agencia nq
C/C ns na Cidade de

Cidade-UF,

oroDostâ de

de de 2079

Valor Total da Proposta: R$ _(valor por
extenso). Prazo de Entrega Nome
por extenso do
legal:_

SSP

representante
RG

CPF/MFr
ns CARIMBO E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

nq

a
\-?

@'

RDO
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ANEXO III

MINUTA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRÁDO DA EMPRESA)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO-MA.
REF, EDITAL DE LIcITAÇÁo PUBLICA

MoDALTDADE DE PREGÃo Nr. o1o/2019
- TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (aJ. portador[a) do R.G na

a nos representaÍ junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO

BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação
para o Pregâo Presencial pe. 

-/201"9, 
marcado para o dia 

-/-/2019, 
às 15:00horas, o[a) qual tem amplos

poderes para representar a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais, negociar preços, declarar a intenção
de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao

certame. Local, 

-/-/-Assinatura 
do repÍesentante legal sob carimbo RG: CPF: CNPJ/MF da empresa.

OBS, Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuração particular.

AssinatuÉ do Representante Legalsob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empresa

-/SSP- 

CPF ne

L_4

M



sediada na nq - Bairro 

- 

CEP Município/Estado

PM .FOIHANO

PR0CESS0

MOOALIDADE

0:

por intermédio de seu
portador da Carteira de ldentidade nq

PREFEITURÂ MUNICTPAL DE SAO BERÍ{A
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06,125.389/0001-88

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO (Empregador Pessoa lurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITURÁ MUNICIPAL DE SÁO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

Nq. 010/2019 - Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÃO

inscrita no CNPJ ns

representante legal o [a) Sr,[a)
abaixo assinado, em cumprimento ao

solicitado no Edital de Pregão Presencial ne.010/2079, DECLARÁ, sob as penas da Lei, que

- Esú ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo funções
técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão, [inciso III, do art. 9a da Lei 8666/93 e inciso X, da
Lei Complementar na. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § 2", art. 32, da
Lei na . 8666 /93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, possuir alguma restrição
na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaraçào.

Local e data

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPFlMF
CNPJ/MF da empresa

P-edoCPFnq

W

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e menores de 16 [dezesseis] anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXlll do arl 7a da Constituição Federal e Inciso V, ArL 27 da Lei 8666/93, com
relação determinada pela Lei ns. 9.854/1999.

€



PÍÍ . FOLHA N' é7
PROCESSO

MOOALIDADE

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/00O1-88

ANEXO V
REQUERIMENTo DE BENIFICIo Do TRÁTAMENTo DIFERENcIADo E DEcLARAÇÁo PARÁ MIcRoEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

ILêi Complementar 123 12006.)

Eu, portador (a) da Carteira de ldentidade R. G. nq. _SSP/_ e do
CPF/MF na. representante da empresa CN PllMF nP,

solicitamos na condição de MICROEMPRESAS/EMPRESA DE PEQUEN0 P0RTE, quando da sua
participação na licitação, modalidade de Pregão Presencial nq 

-/2019, 
seia dado o tratamento diferenciado concedido

a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei ComplementaÍ ne. L23/2006.

Dêclaramos ainda. oue nâo existe qualqgelimpedimento entre os prêvistos nos incisos do § 4e do artigo 3q da
Lei Complemêntar Federal n0. 123l2006.

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTTDÃO emitida pela Junta Comercial para
comprovaÉo da condição de Microempresa ou empresa de Pequeno PorL

de 2079

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPJ/MF da empÍesa

E

M

NÂ



PM .FOLHANO B
PROCESSO

M@ALIDADE
PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO B

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ANEXO VI

IMoDELo DE DECLARAçÂo DANDo cIENcIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE os REQUISIT0S DE HABILITAÇÂoJ

De;laramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão na. 
-/2079, 

qve cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Local e data

Assinatura e Carimbo Representante Legal

W

,


