
 

   

 

 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL – BAHIA 

Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143 – 8º andar – Comércio –Salvador – Bahia – CEP: 40.015-080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional da Bahia SENAR-AR/BA, por 

intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública a realização de licitação, pela 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE para REGISTRO DE 

PREÇOS, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR, devidamente publicado no 

D.O.U. de 16/10/2001, com as posteriores alterações publicadas em 31/10/2002, 23/02/2006, 29/06/2011 e 

23/03/2012, bem como, pelas disposições deste edital e de seus anexos. 

 

O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –, 

http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html   ou mediante solicitação via e-mail 

comissao.licitacao@senarbahia.org.br. 

 

Os trabalhos licitatórios serão coordenados pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 

032/2015, de 22/10/2015. 

  

Da Divulgação dos Atos Licitatórios  

 

A critério da Comissão Permanente de Licitação, todas as decisões referentes a este Pregão Presencial poderão 

ser divulgadas conforme a seguir:  

 

a) nas reuniões de abertura de ENVELOPES;  

 

b) no site do SENAR – AR/BA; 

 

c) por qualquer outro meio formal que permita a comprovação inequívoca do recebimento da comunicação pelas 

licitantes. 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

Edital Nº 003/2016  

 

Data: 02/02/2016 

Horário local: 09:00 HS 

http://www.senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html
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1. DO OBJETO  

  

1.1. Constitui objeto do presente PREGÃO PRESENCIAL a aquisição de equipamentos de tecnologia 

(desktops, projetor multimídia, servidores e etc.), para os Polos de Gandu, Sr. Do Bonfim e Luis 

Eduardo Magalhães, conforme especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência. 

 

1.2. Integram o presente Edital, como parte indissociável todos os seus anexos. 

 

2.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  

 

2.1. Poderão participar desta licitação:   

 

2.1.1. As licitantes que na fase de habilitação, estiverem operando nos termos da legislação em vigor, e 

comprovarem possuir os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório;  

 

2.1.2. Cada licitante custeará a elaboração de sua proposta e a participação de seu representante nas reuniões 

que serão realizadas.  

 

2.2. Não poderão participar desta licitação:  

 

2.2.1. Licitantes reunidas em consórcio ou que se encontre incursa na penalidade prevista no art. 31, inciso III, 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR;  

 

2.2.2. Licitantes cuja falência tenha sido decretada ou que estiver em curso de credores, em processo de 

recuperação, dissolução, cisão, fusão ou incorporação;  

 

2.2.3. Licitantes que tenham sido declaradas impedidas de licitar ou contratar com o SENAR;  

 

2.2.4. Licitantes administradas ou representadas legalmente por Dirigentes ou empregados do SENAR e órgãos 

da Administração Pública.   

 

2.2.5 Empresas do mesmo grupo econômico com propostas distintas, nem empresas que tenham dualidade de 

quotistas ou acionistas em comum, quer majoritário, quer minoritário. 

 

2.3.  Os envelopes de “Proposta de Preços – “1” e de “Documentos de Habilitação “2”, deverão ser 

entregues a Comissão Permanente de Licitação, pelo representante legal da licitante e/ou via postal, em 02 

(dois) envelopes distintos, fechados, lacrados e rubricados, contendo, cada  um deles, a razão ou denominação 

social, CNPJ e endereço da licitante, a designação de seu conteúdo conforme abaixo especificado: 
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ENVELOPE "1" – PROPOSTA DE PREÇOS 

- PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2016  

- Nome da Licitante: (Identificação da licitante)  

- CNPJ da Licitante:  

- Endereço:  

 

ENVELOPE "2" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

- PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2016  

- Nome da Licitante: (Identificação da licitante)  

- CNPJ da Licitante:  

- Endereço:  

 

2.4. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste 

Edital e dos seus Anexos, bem como do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.   

 

3. DA PROPOSTA DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO - ENVELOPES "1"  

 

3.1. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

3.1.1. No caso de diretor, sócio, proprietário ou assemelhado da empresa proponente, deverá comprovar a sua 

representatividade por meio de cópia reprográfica autenticadas dos seguintes documentos: documento de 

identidade com foto (RG ou CNH ou Carteira Profissional ou Passaporte ou Carteira Profissional de Classe), ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social e seus termos aditivos, do documento de eleição dos administradores, 

devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartório de pessoas jurídicas, conforme o caso; 

 

3.1.2. Tratando-se de Procurador deverá apresentar-se munido do instrumento público ou particular com firma 

reconhecida em cartório, ou podendo utilizar-se do modelo apresentando de CARTA DE 

CREDENCIAMENTO no ANEXO II, com firma reconhecida em cartório, com poderes expressos para 

formular ofertas e lances de preços e demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Devendo o 

instrumento de procuração fazer-se acompanhado de documento, dentre os indicados no subitem acima, que 

comprove os poderes do mandante para a outorga; 

 

3.1.3. O documento de que se trata os subitens anteriores deste Edital 3.1.1 e 3.1.2 deverá ser apresentado CPL 

no inicio da sessão, fora dos envelopes. A licitante deverá providenciar cópia reprográfica autenticada da 

procuração, a qual ficará retida nesta licitação;  

 

3.1.4. O não credenciamento de representante não impedirá a participação da empresa na licitação, porém será 

vedado ao portador da proposta manifestar-se em nome da licitante; 

 

3.1.5. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma licitante.  
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3.2. A Proposta de Preços – Envelope “1” deverá ser apresentada em papel timbrado, digitada, datada e 

rubricada em todas as suas folhas e, ao final, assinada por um representante juridicamente habilitado pela 

licitante, não podendo conter emendas, rasuras ou entrelinhas e elaborada considerando as condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

3.2.  A assinatura da proposta de preços deve ser igual a do documento de identificação apresentado no 

credenciamento, no caso RG ou CNH ou Carteira Profissional ou Passaporte ou Carteira Profissional de Classe. 

 

3.3. As licitantes deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data da entrega dos envelopes.  

 

3.4. A proposta deverá indicar o valor global do lote, em algarismos e por extenso, incluindo todos os encargos 

do licitante bem como os tributários.  

 

3.5. Na hipótese de discordância entre o valor apresentado, a cotação indicada por extenso prevalecerá sobre a 

numérica.  

  

 3.6. A empresa licitante deverá indicar na sua proposta, o número da Agência e da Conta Corrente para fins de 

pagamentos. 

 

3.7 As empresas que não cotarem preços para TODOS OS ITENS que compõem o LOTE , serão 

DESCLASSIFICADAS DO LOTE.   

 

3.8 Disponibilizar no envelope o catálogo oficial do fabricante onde se poderá ser conferido todas as 

características exigidas para o item. O licitante deverá informar exatamente o modelo de equipamento ofertado e 

os catálogos devem obrigatoriamente ser públicos, ou seja, devem estar publicados no website do fabricante. 

 

4. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “2” 

 

A habilitação será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação, em originais ou cópias 

autenticadas: 

 

4.1. Os documentos de habilitação serão providenciados pela licitante e deve ser constituído de embalagem 

adequada às características de seu conteúdo, desde que inviolável, quanto às informações de que trata, até sua 

abertura, e conterá os documentos previstos neste item, que deverão estar devidamente atualizados ao serem 

apresentados pela proponente.  

 

4.2. A habilitação das licitantes fica condicionada à verificação dos seus respectivos registros, bem como da 

validade dos documentos cadastrais, no ato de abertura do certame, podendo a CPL efetuar as consultas que 

julgar adequadas sempre que houver dúvidas sobre a legitimidade/autenticidade dos documentos apresentados, 

podendo, para esse fim, se necessário, suspender a sessão, designando-a no ato para outra data e horário, ficando 

cientes da nova data os licitantes presentes, sendo desnecessária, neste caso, a divulgação ulterior da nova data 
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por qualquer outro meio.  

 

4.2.1. É permitido à CPL, nos casos de documentos que possam ser adquiridos pela internet, 

independentemente do seu fornecimento no envelope de habilitação, a verificação nos portais oficiais de órgãos 

e entidades emissores de certidões, quanto ao prazo de validade dos mesmos.  

 

4.3.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

4.3.1. Ato constitutivo, estatuto, contrato social ou declaração de firma individual, todos em vigor, devidamente 

registrados, e acompanhados de suas respectivas alterações consolidadas, caso ocorridas. No caso de sociedades 

por ações, deverão ainda constar os documentos de eleição de seus atuais administradores. 

 

4.3.2. Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) administrador (es); 

4.3.2.1 Os procuradores que possuírem poderes para assinar proposta de preço devem anexar à habilitação 

jurídica cópia da cédula de identidade; 

4.3.3 Caso a Licitante tenha apresentado os documentos do item 4.3 no Credenciamento, a mesma ficará isenta 

de apresenta-los no envelope 2 – Documentos de Habilitação. 

 

4.4. DA REGULARIDADE FISCAL  

 

4.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

 

4.4.2. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, na 

forma da lei;  

 

4.4.3. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 

 

4.4.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no cumprimento dos 

encargos instituídos por lei.  

 

4.4.5. Para os documentos da regularidade fiscal onde não são definidos os prazos de sua validade, será 

considerado o prazo de 180 ( cento e oitenta ) dias, contados de sua emissão; 

 

4.4.6. Documentos da regularidade fiscal que não sejam retirados pela internet devem ser apresentados em 

ORIGINAL ou cópia Autenticada. Não serão aceitas cópias simples de documentos. 

 

4.4.7 - As empresas que optarem por autenticar os documento junto a COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO deste SENAR deverão comparecer preferencialmente até 1 (um) dia antes da Sessão com CÓPIA e 

ORIGINAL para este fim. 
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4.5.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

  

4.5.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, no 

prazo de validade; 

 

 

4.6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

4.6.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, que se encontra explicitado no item 1 deste edital. A 

comprovação se dará por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados ou certidões, fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo as seguintes informações:   

 

a) Nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente;   

b) Data de emissão do atestado ou da certidão;  

c) Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo e função que exerce junto à empresa emitente).  

 

4.6.2 - Declaração de pleno conhecimento de todos os itens do presente Edital e aceitação das condições nele 

contidas. (Anexo IV); 

 

4.6.3 - Declaração relativa à trabalho de menores. (Anexo V); 

 

4.6.4 - Declaração de inexistência de fatos supervinientes. (Anexo VI). 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS 

 

5.1. Os envelopes "1" e "2" deverão ser enviados ou entregues até o dia e hora indicados no preâmbulo deste 

Edital, no Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Ed. Das Seguradoras, 2º Andar, Comércio, CEP: 40.015-

080, SALVADOR-BA, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sendo vedado o seu 

recebimento em momento posterior ou local diferente do previsto.  

 

EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

5.2. Após realizada a verificação das Propostas de Preços (Envelope 1) das empresas licitantes, o pregoeiro 

comunicará aos participantes quais são aqueles a continuar no processo licitatório.  

 

5.3. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às exigências de apresentação 

da Proposta de Preços e não apresentarem diferença de preços superior a 15% (quinze por cento) do Menor 

Preço proposto.  

 

5.4. Quando não forem classificadas no mínimo 3 (três) propostas na forma definida no item anterior, serão 
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classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste instrumento convocatório, a de menor 

preço e as 2 (duas) melhores propostas de preços subsequentes.  

 

5.5. A classificação de apenas 2 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a realização da fase de lances 

verbais.  

 

5.6. As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 5.3 e 5.4, não integrarem a lista de classificadas 

para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente desclassificadas do certame.  

 

5.7. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à própria comissão 

permanente de licitação, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por 

escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida.  

 

5.8. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio analisarão e decidirão de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe 

facultado, para tanto, suspender a sessão pública.  

 

5.9. Da decisão do Pregoeiro e a Equipe de Apoio relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

 

LANCES VERBAIS 

 

5.10. Após o registro pela CPL das propostas classificadas, terá início a fase de apresentação de lances verbais, 

de acordo com os seguintes critérios:  

  

a) O pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta de maior valor classificada 

a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais classificados na ordem decrescente de preço; 

 

b) Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última proposta de 

maior valor, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em 

definitivo, a proposta de menor valor; 

 

c) Só serão considerados os lances inferiores ao último valor ofertado;  

 

d) A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova rodada, 

caso ela ocorra; 

  

e) Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas de menor valor 

classificadas para esta fase.  

 

5.11. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão definir lances mínimos admissíveis para lances supervenientes, 

caso as participantes permaneçam com lances irrisórios, dando celeridade e disciplinando a sessão.  

 

5.12. Será classificado como primeiro colocado desta fase o licitante que atender as condições do Edital e 
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apresentar o menor valor por lote. Os demais licitantes, que atenderem às exigências de apresentação da 

Proposta de Preços, serão classificados em ordem crescente de preço.  

 

 DA PROPOSTA DE PREÇOS DEFINITIVA 

 

5.13. Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar em até 02 (dois) dias úteis seguintes à 

sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta de Preços Definitiva, no mesmo modelo do Anexo III.  

 

5.14. Na Proposta de Preços Definitiva que contempla vários itens, de um Lote Único, o ajuste deverá ser 

realizado de forma linear sobre os preços unitários, sobre o preço total de cada item e sobre o valor global, 

aplicando-se o mesmo desconto, de modo que a Proposta de Preços Definitiva reflita a redução de preço 

proporcionada pelo lance vencedor.  

 

5.15. O SENAR-AR/BA poderá solicitar a licitante vencedora que comprove a exequibilidade de sua proposta, 

ao passo que a não comprovação, por planilha de custos e/ou outros demonstrativos cabíveis, da suficiência do 

valor ofertado para cobertura dos custos relativos ao fornecimento do objeto, implica na desclassificação da 

proposta por inexequibilidade da mesma.  

 

a) Serão considerados preços inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes 

de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

 

b) Caso solicitado, o prazo para comprovação da exequibilidade da proposta será de até 24 ( vinte e quatro ) 

horas. 

 

EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

5.16.  Após a classificação das Propostas de Preços, a CPL procederá à abertura dos Documentos de Habilitação 

(Envelope 2) exclusivamente da licitante classificada como primeira colocada.  

 

5.17. Se entender necessário, a CPL poderá suspender a sessão para exame dos documentos de habilitação, 

sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata própria e divulgada às licitantes participantes diretamente, ou 

por publicação numa das formas previstas no § 1º do art. 5º do RLC, ou ainda por qualquer outro meio formal.   

 

5.18.  Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas intimadas da decisão, 

iniciando-se a partir desta data o prazo recursal.  

 

5.19.  Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à abertura do envelope de 

habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação da licitante classificada em 

segundo lugar, a CPL prosseguirá na abertura do Envelope "2" das classificadas seguintes, observando o mesmo 

procedimento deste item.  
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6. DO JULGAMENTO 

 

6.1. Será declarada vencedora deste certame a licitante que tiver a sua proposta classificada e apresentar o 

menor valor do lote, desde que considerado habilitado nos termos deste Edital. 

 

6.2 Para a Proposta de Preços Definitiva, havendo fase de lances, o ajuste deverá ser realizado de forma linear 

sobre os preços unitários, sobre o preço total de cada item e sobre o valor global do lote, aplicando-se o mesmo 

desconto, de modo que a Proposta de Preços Definitiva reflita a redução de preço proporcionada pelo lance 

vencedor.  

 

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

7.1. Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão que declarar o vencedor (artigo 22 do RLC), 

no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da comunicação desta decisão, os quais serão dirigidos, por intermédio 

da CPL, ao Presidente do Conselho Administrativo  do SENAR - AR/BA. Horário de funcionamento do 

SENAR/AR-BA de segunda a sexta-feira das  08h às 12h e 13h30min às 17h30min. 

 

7.2. A licitante que  puder  vir  a  ter  a  sua  situação  efetivamente  prejudicada  em  razão  de  recurso  

interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, que correrá da 

comunicação da interposição do recurso, conforme disposto no § 3º art. 22, do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR.   

 

7.3. Os recursos serão julgados pelo Presidente do Conselho Administrativo do SENAR – AR/BA  ou por quem 

este delegar competência nos termos do artigo 23 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR.  

 

7.4. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

7.5. Os recursos terão efeito suspensivo.  

 

7.6. Os recursos deverão ser apresentados por meio eletrônico via internet, através do e-mail 

comissao.licitacao@senarbahia.org.br ou ainda, ser encaminhado por escrito e contra recibo a Comissão 

Permanente de Licitação do SENAR/AR-BA, em dias úteis, das  08h às 12h e 13h30min às 17h30min no 

endereço: Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Ed Das Seguradoras, 2º Andar, Comércio, Salvador-BA, CEP: 

40.015-080.  Observando os prazos legais constantes no edital. 

 

 

8.    DA AUTORIDADE COMPETENTE PARA A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA 

LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO SEU OBJETO  

 

8.1. A homologação e adjudicação dos atos deste Pregão Presencial serão efetivadas pela Presidente do 

Conselho Administrativo do SENAR-ADMINISTRAÇÃO BAHIA. 
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9. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO  

 

9.1. A licitante vencedora terá o prazo de 03 (três) dias, contados da data do recebimento ou da obtenção do 

documento, para assinar e devolver a ata de registro de preço. 

 

9.2.  Transcorrido o prazo previsto no subitem anterior sem que a licitante compareça para assinar o instrumento 

contratual ou recuse em fazê-lo, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar, observando 

rigorosamente a ordem de classificação, outra licitante classificada para assiná-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições apresentadas na proposta vencedora ou revogar este certame, independentemente da aplicação das 

demais sanções previstas para a espécie neste Edital e no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR. 

 

9.3. Independentemente de sua transcrição, para todos os efeitos legais, farão parte da ata de registro de preço 

que vier a ser assinado, todas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, na Proposta de 

Preços, na Documentação de Habilitação e no Pedido de Fornecimento da licitante vencedora; 

 

9.4. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do 

prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas; 

 

10.  DAS PENALIDADES  

 

10.1. A recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar a ata de registro de preço ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e 

poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades, a exclusivo critério do SENAR - ADMINISTRAÇÃO 

BAHIA: 

 

I – Perda do direito a contratação 

II – Multa de 10% (dez por cento) que será calculada sobre o valor global estimado do objeto deste Edital;  

III – Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR- ADMINISTRAÇÃO BAHIA pelo prazo não 

superior a 2 (dois) anos.  

 

10.2. As sanções previstas nos incisos acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia 

do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

11.  SOLUÇÃO DOS CASOS OMISSOS   

 

11.1. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela Comissão Permanente de Licitação, observado o 

Regulamento de Licitações e Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aprovado pela Resolução 

001/CD de 22/02/2006, publicada no DOU de 23/02/2006, e suas alterações, que pode ser acessado no 

endereço: http://www.senarbahia.org.br.   

 

12. DO PAGAMENTO 

 

http://www.senarbahia.org.br/
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12.1. Após a entrega do material, a empresa contratada apresentará NOTA FISCAL ELETRÔNICA, em 02 

(duas) vias, para liquidação e pagamento, na sede do SENAR-AR/BA. O crédito será efetuado em conta 

bancária indicada pela licitante vencedora em até 15 (quinze) dias úteis, contados do aceite do Setor responsável 

pelo recebimento. 

 

12.2. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA, para liquidação e pagamento da despesa, deverá estar 

obrigatoriamente, acompanhada das certidões de regularidade fiscal, constante no item 4.4 deste edital. As 

certidões deverão estar validas não somente no momento da entrega da nota fical ao SENAR-AR/BA, mas 

também até a efetiva data do pagamento. 

 

12.3. Para liquidação dos valores relativos à execução do objeto, será ainda observado o que segue:  

 

12.3.1. O SENAR-AR/BA se reserva o direito de recusar-se ao recebimento, bem como de não efetuar o 

pagamento correspondente, caso o material não esteja em estrita conformidade com as especificações deste 

Edital, da proposta de preços e da ata de resgistro de preço celebrado;  

 

12.3.2. Os documentos fiscais não aprovadas pelo SENAR-AR/BA serão devolvidos a contratada, para as 

devidas correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando-se para pagamento o prazo 

estabelecido no subitem 12.1 deste Edital, a partir da sua reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu 

valor.  

 

13. DAS FONTES DE RECURSOS  

 

13.1. As despesas com a aquisição do objeto correrá por conta dos recursos previstos no orçamento anual do 

SENAR – AR/BA. 

 

14. DO VALOR ESTIMADO  

  

14.1 O valor total estimado para a licitação é de R$ 859.940,87 (oitocentos e cinquenta e nove mil 

novencentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).  

 

Valor estimado para o LOTE I R$ 637.708,33 (seiscentos e trinta e sete mil setecentos e oito reais e trinta 

e três centavos)       R$ 55.213,29 (cinquenta e cinco mil duzentos e treze reais e vinte e nove centavos). 

 

Valor estimado para o LOTE II R$ 55.213,29 (cinquenta e cinco mil duzentos e treze reais e vinte e nove 

centavos). 

 

Valor estimado para o LOTE III R$ 167.019,25 (cento e sessenta e sete mil dezenove reais e vinte e cinco 

centavos), estipulados após ampla pesquisa de mercado. 

 

14.2. Os valores MÁXIMOS, unitários, a serem pagos pelo SENAR AR/BA estão definidos no ANEXO I – 

Termo de Referência. Desta forma, as empresas que cotarem valores unitários superiores aos definidos no 
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referido anexo, estarão DESCLASSIFICADAS DO LOTE, caso permanecam com os valores maiores após a 

fase dos lances.  

 

15. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO 

 

15.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, no 

endereço eletrônico comissao.licitacao@senarbahia.org.br, até às 17h (dezessete horas) do segundo dia útil 

anterior à data prevista para abertura. 

 

15.2.  As impugnações ao edital deverão ser encaminhadas por requerimento formal, dirigido à Comissão 

Permanente de Licitação, e protocoladas no endereço descrito no preâmbulo deste Edital ou no endereço 

eletrônico comissao.licitacao@senarbahia.org.br no mesmo prazo. estabelecido no item 15.1, apontando de 

forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende tê-lo viciado.  

 

15.3. Caberá à Comissão Permanente de Licitação, decidir, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes do dia 

marcado para a realização do certame, sobre a impugnação interposta e os pedidos de esclarecimentos.  

 

15.4. Se procedente e acolhida a impugnação deste Edital, as alterações serão comunicadas aos interessados pela 

mesma forma com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. Neste último caso, as alterações serão 

publicadas exclusivamente na página da entidade na internet, no endereço www.senarbahia.org.br, sem 

necessidade de reabertura de prazos.  

 

15.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos formulados serão encaminhadas via e-mail para todos os 

licitantes cadastrados e divulgadas mediante publicação de nota no endereço eletrônico: www.senarbahia.org.br,  

no mesmo link onde está publicado o edital, ficando as empresas interessadas em participar do certame 

obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas. 

 

16. DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

16.1. O presente certame licitatório, destinado ao Registro de Preços, não obriga o SENAR-AR/BA a firmar 

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição de determinados 

itens, ficando assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

16.2. Ao licitante vencedor fica assegurada a preferência em igualdade de condições com os demais licitantes 

concorrentes em futuros certames, ou mediante utilização de quaisquer outros meios, respeitada a legislação 

relativa às licitações. 

 

16.3. A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, cabendo ao SENAR-AR/BA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo 

valor. 

 

mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
http://www.senarbahia.org.br/
http://www.senarbahia.org.br/
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17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. O SENAR-AR/BA se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da assinatura do contrato, mediante 

prévia justificativa, sem que caiba às licitantes qualquer recurso, reclamação ou indenização (art. 40 do RLC).  

 

17.2.  O Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações 

complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor desempenhar suas funções 

institucionais, desde que disso não decorra a posterior inclusão de documentos que deveriam constar 

originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes, com exceção do previsto no subitem 4.2.1 deste Edital. 

 

17.3. Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela mesma forma com que se deu a 

divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não 

afetar a formulação das propostas. Neste último caso, as alterações serão publicadas exclusivamente na página 

da entidade na internet, no endereço www.senarbahia.org.br , sem necessidade de reabertura de prazos.  

 

17.4. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos 

sobre o edital, através de consulta permanente ao endereço acima indicado, não cabendo ao SENAR a 

responsabilidade pela não observância deste procedimento.   

 

17.5. Entregues os envelopes 1 e 2 o Pregoeiro e a Equipe de Apoio e desde que aberto pelo menos um deles, de 

qualquer um dos licitantes, não será mais permitida a desistência de participação no certame.  

 

17.6.  Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da CPL (Comissão 

Permanente de Licitação) e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os registros de todas as 

ocorrências.  

 

17.7.  Os envelopes das licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame serão disponibilizados para retirada 

no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato. Decorrido esse prazo, poderá ser 

providenciada a sua destruição.  

 

17.8. A execução deste objeto será acompanhada, controlada e fiscalizada pelo SENAR-AR/BA, através da 

funcionário Marcelo Silva. 

 

17.9. Os pagamentos serão efetivados pelo SENAR-AR/BA, à empresa licitante vencedora e contratada, contra 

entrega do material de acordo com as exigências do objeto e deste instrumento convocatório, após o aceite 

definitivo do SENAR-AR/BA. 

 

17.10. O faturamento será de acordo com  as solicitações de materiais realizadas via Autorizações de 

Fornecimento enviadas pelo Setor de Compras e Licitações. 

 

17.11. Na própria Nota Fiscal deverá indicar o número da conta bancária, agência e banco a ser efetuado o 

pagamento. 

http://www.senarbahia.org.br/
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17.12. O SENAR-AR/BA, garantida prévia notificação para defesa, poderá deduzir do pagamento a ser 

efetuado, valores de multas aplicadas em decorrência do inadimplemento contratual; 

 

17.13. Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação referente aos pagamentos, esta será 

devolvida para as devidas correções. 

 

17.14. A atualização financeira dos valores a serem pagos, em virtude de inadimplemento pela contratante, será 

efetuada através do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), pro rata, desde a data final do período do 

adimplemento até a data do efetivo pagamento. 

 

17.15. Fica eleito o Foro de SALVADOR (BA), para dirimir eventual controvérsia que decorra da presente 

licitação.  

17.16. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes anexos:  

 

 Anexo I - Termo de Referência 

 Anexo II - Carta de Credenciamento  

 Anexo III - Modelo de Proposta 

 Anexo IV - Declaração de pleno conhecimento do Edital e aceitação das condições 

 Anexo V - Declaração de relativa a trabalho de menores  

 Anexo VI - Declaração de inexistência de fatos supervenientes 

 Anexo VII – Ata de Registro de Preços 

 Anexo VIII – Portaria 032/2015 

 

 

Salvador, 21 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

Ricardo Silva Freire 

- Pregoeiro –  

SENAR-AR/BA 

 

 

 

 

 

Verônica Sodré Ramos do nascimento 

Equipe de Apoio ao Pregão 

SENAR-AR/BA 

Jeandro Leite Costa  

Equipe de Apoio ao Pregão 

SENAR-AR/BA 

 



15 

 

 

 

 

 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.0 – DO OBJETO  

 

1.1 - Constitui objeto do presente PREGÃO PRESENCIAL a aquisição de equipamentos de tecnologia 

(desktops, projetor multimídia, servidores e etc.), para os Polos de Gandu, Sr. Do Bonfim e Luis 

Eduardo Magalhães, conforme item 3.0 deste termo. 

 

2.0 – JUSTIFICATIVA/ ENTREGA 

 

2.1 Aquisição de equipamentos de informática para atender a implantação do Polo da Rede E-Tec em Gandu, 

Sr. Do Bonfim e Luis Eduardo Magalhães , conforme quantitativos e especificações estipulados neste Termo 

de Referência. 

 

2.2. Locais de Entrega:  

 

 Gandu – Pq São Serafim, s/n, Centro. Cep: 45.450-000. 

 

 Senhor do Bonfim –  SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SENHOR DO BONFIM                   

Rua Conego Hugo nº 05 - 1º andar, Centro, Senhor do Bonfim – CEP: 48.970-000.  
 

 Luis Eduardo Magalhães – Rua  Sergipe, APM R 04, Nº 985, Mimoso 1, CEP 47.850-000.  

 

 2.3. As aquisições serão encaminhadas conforme demanda, através da Autorização de Fornecimento (AF). 

 

2.4. A instalação ficará por conta da CONTRATANTE  

 

  

3.0 – DOS PRODUTOS  

 

LOTE I 
  

 ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  

QUAN

T. 

/UNID. 

 

Valor 

Unitário 

estimado 

Valor  Total 

estimado 

1 

 

Computadores  

 

Processador de (04) quatro núcleos com clock de no 

mínimo 3.5 GHz, 4ª geração 04 GB de RAM, 01 (um) HD 

500GB Sata 3.0 ou superior, Rede Ethernet, Monitor LCD 

19,5”, Windows 8.1 Instalado, Pacote Office 2016 

100 R$ 6.377,08 R$ 637.708,33  
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Instalado. Os componentes deverão ser do próprio 

fabricante ou fabricados para seu uso exclusivo. 

 

PROCESSADOR  

o Processador de (04) quatro núcleos com clock de 

no mínimo 3.5 GHz, 4ª geração, similar ou 

superior, compatível com sistemas operacionais 

de 32 e 64 bits, com as seguintes características 

adicionais:  

 Velocidade / Frequência real mínima de 3.5 

GHz;  

 Memória cache mínimo de 3 MB;  

 Cooler para o processador de fabricação 

ou de fornecimento em regime de OEM 

pelo respectivo fabricante do processador 

ou sistema de ventilação do processador 

desenvolvido pelo fabricante do 

equipamento;  

                           

BARRAMENTO / PLACA-MÃE  

o Pelo menos duas controladoras IDE Serial ATA 

2;  

o Pelo menos 1 (um) slot padrão PCI Express x16 

ou superior;  

o Pelo menos 2 (dois) slot padrão PCI Express x1 

ou superior;  

o Pelo menos 1 (um) slot padrão PCI;  

o Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento;  

o Deve possuir Security slot; 

o Possuir chipset que tenha suporte a 

tecnologias compatíveis ao processador; 

o Suporte a memórias DDR3 SDRAM 1600 

MHz ou superior, expansível a pelo menos 

16GB de memória RAM; 
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 MEMÓRIA  

o Pelo menos 04 (quatro) GB de memória DDR3 

SDRAM de 1600 MHz, ou superior; 

o Deve possuir pelo menos um slot livre para 

acréscimo de memória;  

o O equipamento deve possuir capacidade de 

expansão para no mínimo 16 (dezesseis) GB;  

 

CONTROLADORA GRÁFICA  

o Controladora Gráfica de Vídeo com alocação 

dinâmica de memória  

 

INTERFACES  

o 01 (uma) interface para teclado USB ou sem fio;  

o 01 (uma) interface para mouse USB ou sem fio;  

o Pelo menos 01 (um) conector de rede RJ45;  

o Conexão mínima VGA e DisplayPort;  

o Possuir no mínimo 6 (seis) portas USB, 

sendo 02 (duas) frontais, sendo no mínimo 

2 (duas) 3.0 on-board, não sendo admitida 

a expansão das portas por placa PCI ou 

hubs externos, conexão de fone de ouvido 

e microfone na parte frontal. 

o Possuir conectores de áudio (entrada, saída e 

microfone)  

 

 BIOS  

o Tecnologia Plug & Play;  

o Atualização através de software tipo Flash BIOS;  

o Deve permitir inicialização (boot) pelo drive de 

CD/DVD-ROM e USB-Floppy/USB-CD-ROM;  

o Deverá ser desenvolvido pelo fabricante do 

equipamento ofertado ou este deve possuir 
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direito (copyright) sobre essa BIOS, em inglês 

ou português, não sendo aceitas soluções em 

regime de O&M ou customizadas. Deverá 

conter a logomarca do fabricante na tela inicial 

e versão da BIOS em nome do fabricante do 

equipamento ofertado;  

o Deve possuir campo editável que permita a 

inserção de número de patrimônio ou tombo que 

possa ser capturável por aplicação de 

gerenciamento e de inventário.  

o Suporte à configuração e atualização da 

BIOS remotamente 

 

 

 CONTROLADORA DE REDE  

o Controladora de rede Ethernet 10/100/1000 

Mbps, podendo ser integrada com a placa 

principal;  

o Deverá ser Auto-Sense Full Duplex;  

o Deverá ter funcionalidade Wake-on-Lan;  

o Com Leds indicativos de funcionamento da placa 

e de atividade de rede;  

 

DISCO RÍGIDO E LEITOR/GRAVADOR OPTICO 

o 01 (um) disco rígido com tecnologia SATA II ou 

superior, com no mínimo 500GB / 7200 RPM;   

o Compatível com tecnologia SMART III ou 

superior para gerenciamento;  

o 01 (uma) unidade de Gravador de DVD+/-RW;  

 

GABINETE / CHASSIS PADRÃO BTX  

 

o Deve possuir pelo menos 1 (uma) baia externa de 

3,5”;  
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o Deve possuir pelo menos 1 (uma) baia externa de 

5,25”;  

o Deverá possuir identificação impressa do nome 

do fabricante, modelo e número de série;  

o Deve ser no padrão Small Form Factor (SFF);  

o Deve suportar sensor de intrusão do gabinete que 

emita alertas ao sistema em caso de abertura do 

gabinete;  

o O microcomputador deverá ter projeto tool-less, 

ou seja, que não necessite ferramentas para 

abertura da tampa do gabinete e também para 

remoção de periféricos como disco rígido, drive 

de disquete e unidade de disco ótico; 

 

ALIMENTAÇÃO  

o Alimentação: próprio para rede elétrica 110-

220V/60Hz, chaveamento manual ou 

automático;  

 

TECLADO  

o Teclado do mesmo fabricante do equipamento 

ou aceito em regime de OEM desde que este 

possua a logomarca do fabricante do 

equipamento;  

o Idioma Português Brasil, 

layout: ABNT 2; Conector 

USB;  

 

MOUSE  

o Mouse do mesmo fabricante do equipamento ou 

aceito em regime de OEM desde que este possua 

a logomarca do fabricante do equipamento; 

o Óptico com 03 (três) botões, sendo dois botões 

para funções normais e  
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o 1 (um) botão de rolagem; 

o Conector USB;  

 

MONITOR  

o Painel LCD TFT de matriz ativa, de no mínimo 

19,5 polegadas, com tratamento anti-reflexivo e 

anti-estático;  

o Conexão mínimo VGA ou DisplayPort; 

o Consumo máximo de 40W quando ligado;  

o Resolução Mínima: 1600 x 900 a 60Hz; 

o Taxa de Contraste mínimo 1000:1 

o Luminosidade mínimo 250  

o Tempo de Resposta máximo 5ms 

o Estar em conformidade com a norma TCO e 

Energy Star 6.1 

o Deverão acompanhar os cabos de conexão com 

conector VGA ou DisplayPort padrão e cabo de 

força. 

o Possuir suporte a fixação padrão VESA de 

100mm (Video Electronics Standards 

Association) 

o Possuir slot para instalação de trava de segurança 

e gerenciamento integrado de cabos  

o Alimentação elétrica 110-220V/60Hz com 

chaveamento automático 

 

CERTIFICAÇÕES  

o HCL – Hardware Compatibility List do modelo 

do equipamento ofertado, emitido pela 

Microsoft, com LOGO de compatibilidade com 

Windows 7 ou superior comprovados através do 

endereço 

http://winqual.microsoft.com/hcl/Default.aspx;  

o O equipamento deve ser compatível com uma 
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das distribuições Linux, devendo ser 

apresentado o HCL – Hardaware Compatibility 

List devidamente impresso da página na internet 

do fabricante do software, contendo o modelo 

ofertado.  

 

SOFTWARE, SISTEMA OPERACIONAL E 

DRIVERS  

o Sistema operacional Microsoft Windows 8.1, 

idioma português Brasil, com a respectiva 

licença de uso ou versão superior;  

o Cada equipamento deverá possuir etiqueta de 

licença original do sistema operacional de 

identificação do sistema operacional e chave de 

instalação;  

o Deverá ser fornecido um conjunto de mídias de 

drivers de dispositivos fornecidos com o 

equipamento ou estar disponível em partição 

especifica no disco rígido, de onde se possa 

gerar tais mídias;  

o Acompanhar agente/cliente de software de 

gerenciamento tipo Cliente-Servidor 

desenvolvido pelo mesmo fabricante do 

equipamento, também sendo aceito soluções em 

regime de OEM, com suporte a Desktop 

Management Interface (DMI) versão 2.0 ou 

superior e Windows Management 

Instrumentation (WMI);  

o Pacote Office 2016 composto por Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook e Onenote; 

o O sistema operacional e pacote office deverão 

ser entregues instalados no equipamento. 
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EXIGÊNCIAS ADICIONAIS  

o Os equipamentos ofertados devem permitir 

configuração de senhas para inicialização e para 

acesso à configuração através da BIOS;  

o Todos os componentes do equipamento, tais 

como: placa-mãe, monitor, gabinete e teclado 

deverão ser do mesmo fabricante do 

equipamento, ou em regime de OEM desde que 

esses componentes possuam a logomarca do 

fabricante do equipamento.  

o Os componentes internos ao gabinete deverão 

ser montados, homologados e testados 

(individualmente e em conjunto) pelo 

fabricante, ou seja, não será aceita a adição ou 

subtração de qualquer elemento do 

microcomputador pelo licitante.  

o Deverá ser anexada na proposta comprovação do 

certificado HCL da Microsoft e Linux;  

o Todas as unidades deste item licitado deverão, 

obrigatoriamente, ser idênticas entre si, para 

todos os seus componentes em termos de 

marcas e modelos dos componentes, versões de 

chips, softwares e firmwares, periféricos, 

acessórios, gabinetes e ferragens;  

o Equipamento e componentes deverão possuir 

total compatibilidade com a documentação 

técnica fornecida na proposta;  

o Os equipamentos propostos deverão ser novos, 

sem uso anterior e deverão pertencer à linha de 

produção mais recente, igual ou superior 

tecnologicamente, à época da contratação. 

o Deve ser entregue certificação comprovando, que 

o modelo do equipamento está em conformidade 
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com a norma IEC 60950 para segurança do 

usuário, contra incidentes elétricos e combustão 

dos materiais elétricos; 

o Garantia total mínima de 36 (trinta e seis) meses 

(microcomputador e monitor de vídeo), com 

atendimento no local da instalação do 

equipamento (on-site), no máximo no próximo 

dia útil, após a comunicação do defeito, e dentro 

do horário comercial, central de abertura de 

chamados em regime 24x7 (ininterrupto). Esta 

cobertura deverá ser assegurada pelo fabricante 

dos produtos ofertados sem custos adicionais 

para a CONTRATANTE. Apresentar no 

envelope de proposta de preços, declaração do 

fabricante confirmando que a empresa vencedora 

é sua revenda autorizada e está apta para 

comercializar os equipamentos ofertados, 

confirmando inclusive a garantia do 

microcomputador e do Monitor, sob pena de 

desclassificação. 

o O fabricante deve possuir em seu site ferramentas 

que possibilitem efetuar atualização de drivers, 

realizar diagnósticos e registrar o produto; 

o O licitante deve apresentar declaração emitida 

pelo fabricante do produto ofertado informando 

os procedimentos para acionamento dos serviços 

de Suporte Técnico e Manutenção do 

Equipamento, e o prazo de garantia de 

atendimento on site; 

o A empresa fornecedora do equipamento deverá 

dispor de um número telefônico para suporte 

técnico e abertura de chamados técnicos; 

o Apresentar catálogo oficial do fabricante onde se 

poderá ser conferido todas as características 

exigidas para o item. O licitante deverá informar 
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exatamente o modelo de equipamento ofertado e 

os catálogos devem obrigatoriamente ser 

públicos, ou seja, devem estar publicados no 

website do fabricante. 

 

 

 

 

 

VALOR GLOBAL LOTE I – – R$ 637.708,33 (Seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e oito      

reais e trinta e três centavos). 

LOTE II 
  

  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  

QUAN

T. 

/UNID. 

 

Valor Unitário 

estimado 

Valor  Total 

estimado 

1 

 

Servidor  

 
Deverão ser fornecidos servidores novos, sem uso anterior e 

com garantia de no mínimo 36 meses on site com suporte 

24 x7; 

 

MICROCOMPUTADOR, tipo servidor, com processador 

de no mínimo 4 Cores 2.8 GHz e 10MB de cache com 

arquitetura x86 compatível com instruções de 64 bits, 

mínimo de 15 MB de memória cache; 8 GB de memória 

padrão DIMM, DDR4 ou superior, 02 discos rígidos interno 

SAS com capacidade de no mínimo 1 TB, velocidade 7.200 

RPM, 02 (duas) interfaces de rede Ethernet 10/100/1000 

Mb/s, DVD-RW interno, montagem em torre, garantia de 3 

anos on site. 

Gabinete 

o Gabinete tipo torre. Deverá prover abertura do 

gabinete sem o uso de ferramentas (tool-less - 

manuseio apenas utilizando-se as mãos, de maneira 

simples, rápida e sem necessidade de esforços 

04 R$ 8.731,76 R$ 34.927,05  
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adicionais). 

o Uma fonte de alimentação bi-volt e operar nas 

faixas de tensão de entrada de 110-240 VAC em 

60Hz com capacidade para alimentar todos os 

periféricos internos. A fonte deve ser do tipo auto-

restart. O Equipamento deverá suportar expansão 

de fonte de alimentação tornando-as redundantes. 

o Um ventilador interno com capacidade para 

refrigerar adequadamente todos os periféricos 

internos.   

o Suporte interno a no mínimo 8 (oito) discos rígidos 

hot-swap SAS/SATA, de 3,5" ou 16 (dezesseis) 

discos rígidos de 2,5". 

o Suporte interno a unidade DVD-ROM.   

System Board / Processador 

 

o Arquitetura x86 compatível com instruções de 32 

bits e 64 bits, mínimo de 10 MB de memória 

cache. 

o Suporte a, no mínimo, 1 (um) processador  

o Processador deverá dar suporte a instruções AES 

(Advanced Encryption Standard). 

o Processador e o chipset deverão possuir instruções 

de virtualização e suporte a virtualização de I/O. 

o Memória padrão ECC DDR4 DIMM de 8 GB, com 

recurso de proteção de erros multi-bit, instalada, 

expansível ao mínimo de 128 GB. 

o 5 (cinco) slots de expansão, sendo pelo menos dois 

PCI-Express gen com bus de x8, duas PCI-

Express gen com bus de x4 e 1 (um) x16 

BIOS 

o O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, 

utilizando memória não volátil e eletricamente 
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reprogramável. 

o Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do 

fabricante do servidor sempre que o servidor for 

inicializado. 

o A inicialização do servidor deverá ser realizada na 

sequência definida pelo usuário, via CDROM 

e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede 

através do recurso WOL (Wake on LAN). 

o Deverão possuir recursos de controle de permissão 

através de senhas, uma para inicializar o servidor 

e outra para acesso e alterações das 

configurações do BIOS. 

Interfaces 

o 6 (seis) portas USB, sendo pelo menos 4 (quatro) 

USB 3.0 e 2 (duas) delas na parte frontal do 

gabinete - não sendo aceito o uso de hubs. 

o 2 (duas) interfaces de rede Ethernet 10/100/1000 

Mb/s Base-T, full-duplex, com conector RJ-45, 

autosense e com gerenciamento SNMP. 

o Uma interface para monitor externo com um 

conector fêmea de 15 pinos ou DVI  

Controladoras 

 

o Controladora de discos 6 Gb/s SAS/SATA, com 

suporte a RAID 0 e, 1, 10 e 5. 

o Controladora de vídeo com resolução máxima 

10280 x 1024 e com no mínimo 128 MB DDR3 

 

Armazenamento 

 

o 2 (dois) discos rígidos internos hot-swap SAS dual 

port, de 2,5" ou 3,5", com capacidade individual 

de, no mínimo, 1 TB e velocidade de 7.200 
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RPM, compatíveis com a controladora de discos 

SAS fornecida. 

o Uma unidade DVD-RW 16x ou superior - com 

padrão SATA e capacidade de boot. 

o Permitir a expansão de no mínimo 16 TB de 

capacidade de armazenamento 

Teclado e Mouse 

o 1 (um) teclado USB padrão ABNT. 

o 1 (um) mouse USB ótico com dois botões e scroll. 

Cabos 

o Cabos elétricos em quantidade suficiente para o 

número de equipamentos e fontes fornecidos.  

Softwares 

o Licença do Microsoft Windows Server 2012 

Essentials Edition 64 bits ou versão equivalente 

mais recente. 

o Software, do mesmo FABRICANTE do servidor, 

para gerenciamento, automação da instalação, 

configuração e recuperação do sistema 

operacional e drivers dos periféricos fornecidos. 

o Gerenciamento remoto realizado através de 

interface gráfica amigável. 

 

Quanto ao Software de Gerenciamento 

o Ser do mesmo FABRICANTE do servidor 

o Integrada na placa-mãe ou através de placa em 

slot dedicado; 

o Possuir Interface de rede padrão Ethernet 

10/100 Mb/s. 

o Monitoramento contínuo do servidor (CPU, 

memória, discos, fontes de alimentação, 

ventiladores e demais componentes) e 

apresentação dos resultados, on-line, em uma 

console web gráfica; 
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o Envio de alertas automáticos - através de 

destinatário SNMP ou e-mail (SMTP); 

o Captura de pelo menos a última tela de erro 

durante a execução do sistema operacional; 

o Redirecionamento da console web para 

administração/gerenciamento gráfico remoto; 

o Power-On e Power-Off remotos; 

o Update de firmware remoto; 

o Atualização de firmware. 

o Configuração de hardware. 

o Prevenção à falha abrangendo, no mínimo, 

memória e discos. 

Quanto às Compatibilidades 

o Apresentar relatório HCL (Hardware 

Compability List - 

http://www.windoesservercatalog.com/), 

comprovando que o equipamento é desenhado 

ou compatível com o Microsoft Windows 2008 

Server ou superior na categoria x32 e x64. 

o O servidor ofertado deve estar certificado no 

HCL (Hardware Compatibility List) da Red 

Hat para o sistema operacional Red Hat 

Enterprise Linux 6  ou superior a ser 

comprovado através do link 

https://hardware.redhat.com 

o Os equipamentos ofertados devem estar em 

conformidade com o padrão RoHS (Restriction 

of Hazardous Substances), isto é, deve ser 

construído com materiais que não agridem o 

meio ambiente. 

Quanto aos Componentes e Acessórios 

o Todos os componentes e acessórios referentes a 

este item deverão ser entregues instalados e 

funcionando perfeitamente e simultaneamente 

no equipamento. 

https://hardware.redhat.com/
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02 

SWITCH  

Deverá ser fornecido switches novos, sem uso 

anterior e com garantia de no mínimo 12 meses; 

 

Tipo:  

o Switch gerenciável; 

o Suportar acesso padrão via CLI via telnet ou 

Console Local (rj45 Yost); 

o Suportar gerenciamento via HTTP com 

interface gráfica; 

o Notificar conflito de endereço IP no 

gerenciamento; 

o Suportar SNMPv1, SNMPv2 e SNMPv3 para 

gerenciamento via MIB; 

o Estatísticas de monitoramento de erro e 

otimização de desempenho incluindo tabela 

de portas; 

o Suportar LLDP-MED, mínimo Layer 2 (dois). 

 

Hardware:  

o O switch ofertado deve possuir no mínimo 128 

MB de memória; 

o Possuir memória do tipo flash com mínimo de 

32MB; 

o Suportar buffer de pacote de 1.5 MB; 

 

Gabinete e módulo base:  

o O gabinete deverá ser adequado para fixação 

em rack de 19’’; 

o Deverá possuir malha de switch de no mínimo 

17 Gb/s; 

o Deverá possuir capacidade de 

06 R$ 3.381,04 20.286,24 
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encaminhamento de 13 Mpps (pacotes de 64 

bytes). 

 

Interfaces ethernet:  

o Deverá suportar transmissão full duplex e half 

duplex com MDI/MDIX Automática; 

o Deverá suportar auto negociação para 

velocidade e também permitir configuração 

manual para todas as portas; 

o Deverá possuir no mínimo 48 (quarenta e 

oito) portas com conectores RJ-45 fêmea 

para no mínimo 10/100; 

o Deverá suportar interface compatível com os 

padrões IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u 

o (100BaseTX), IEEE 802.3ab (1000BaseT) 

IEEE 802.3az por porta; 

o Possuir no mínimo duas portas SFP (1 Gbit); 

o Suportar espelhamento de porta; 

o Suportar broadcast storm control; 

 

Acessórios:  

o Deverá ser fornecido cabo console para cada 

equipamento; 

o Deverá ser fornecido cabo de alimentação 

elétrica para cada equipamento; 

o Deverá ser fornecido kit de fixação em rack 

de 19’’, não pode ser adaptação.ou bandeja 

 

Recursos Integrados: 

o Deverá suportar a capacidade de criar no 

mínimo 4.000 (quatro mil) VLANs  

o Deverá suportar a capacidade de 

armazenamento de no mínimo de 8.000 (oito 
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mil) endereços MAC; 

o Deverá possuir implementação de grupos 

RMON (Statistics, History, Alarms e Events) 

o Suportar Jumbo Frame de 10.000 bytes, IPV4 

e IPV6; 

o Suporte IGMP Snooping Querier com suporte 

dinâmico ou estático; 

o Deverá possuir fonte interna, com 

alimentação automática que suporte variação 

de tensão de entrada de 100 a 240V e 

variação de frequência de 50 a 60Hz. 

 

Segurança 

o Suportar controle de tempo de ACL; 

o Proteção de acesso ao switch por senha; 

o Deve suportar configuração previamente 

definida pelo administrador quanto ao acesso 

baseado em Web, Telnet e SSL baseado na 

regra de habilitar ou desabilitar; 

o Possuir capacidade de alertar e bloquear 

endereço MAC baseado em porta; 

o Filtrar endereço IP para acesso de 

gerenciamento fia Telnet, http, HTTPS/SSL e 

SNMP; 

o Suportar criptografia SSL para tráfego de 

gerenciamento do switch; 

o Deverá suportar autenticação via RADIUS; 

 

Certificações 

o O modelo do equipamento deverá estar em 

conformidade e comprovado em catalogo 

com a norma IEC 60950 para segurança do 

usuário, contra incidentes elétricos e 

combustão dos materiais elétricos; 
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VALOR GLOBAL LOTE II – – R$ 55.213,29 ( Cinquenta e cinco mil, duzentos e treze reais e vinte e 

nove centavos). 
 

 

 

     LOTE III 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  

QUANT. 

/UNID. 

 

Valor Unitário 

estimado 

Valor  Total 

estimado 

1 

Projetor Multimídia 
 

o Método de Projeção: Frontal / traseira / 

montagem do teto; 

o Número de Pixels: 786,432 pontos (1024 x 

768) x 3 ou superior; 

o Tecnologia: 3LCD; 

o Cor Brilho (Cor de Saída): 3000 lumens; 

o Branco Brilho: 3000 lumens; 

o Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA); 

o USB Plug and Play: Projetor deverá ser 

compatível com computadores PC e Mac; 

o Contraste: Até 10000:1; 

o Reprodução de Cor: até 1 bilhão de cores 

ou superior; 

o Entrada de sinal: NTSC / NTSC4.43 / PAL 

/ M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM;  

o Speaker: 5 W mono; 

o Tensão de Alimentação: 100 - 240V ± 10%, 

50/60 Hz AC, incluso cabo de força; 

o Controle remoto; 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 4.363,64 R$ 52.363,68 
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o Lâmpada: Tipo: 200 W UHE  ou superior; 

o Vida - Modo ECO: Até 10.000 horas; 

o Vida - Modo Normal: Até 5.000 horas; 

o Lente de Projeção; 

o Tipo: Foco manual; 

o Distância focal: 16,7 milímetros; 

o Desempenho de Exibição: NTSC: 480 

linhas e PAL: 576 linhas 

o Interface:  

 Vídeo Computador / Componente: D-sub de 

15 pinos (VGA) x 2  

 HDMI x1 

 S-Video: Mini DIN x 1 

 Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x 1 

 Áudio em: RCA x 1 (L e R), Mini-estéreo x 

2 

 Conector USB: Tipo B x 1 (controle de 

exibição USB, áudio e mouse) 

 Conector USB: Tipo A x 1 (para memória 

USB, câmera de documentos USB, LAN sem 

fios) 

 Saída de áudio: Mini estéreo x 1 

 Monitor Out: D-sub de 15 pinos x 1 

 

 

 

 

2 

Suporte de Teto para Projetor 

 
o Deverá vir com suporte para instalação no 

teto compatível com o produto ofertado; 

12 

 

 

R$ 294,44 R$ 3.533,28 
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o Fabricado em alumínio; 

o Cabeamento feito internamente ao tubo; 

o Pintura eletrostática resistente a riscos e 

corrosões; 

o Disponível na cor branca; 

o Inclinação: ângulo de aproximadamente +-

20°; 

o Rotação de 360°; 

o Instalação simples e rápida com três pontos 

de fixação no teto; 

o Comprimento do tubo central: 170mm; 

o Garantia mínimo de 1 ano para defeitos de 

fabricação. 

 

3 

Impressora Multifuncional Monocromática 

 
o Funções: Impressão, cópia, digitalização, 

fax, USB direto;  

o Velocidade da impressão em preto: Até 45 

ppm (A4);  

o Tempo de impressão da 1ª página -  7 

segundos  

o Tecnologia de impressão: Laser ou Led  

o Qualidade de impressão preto (ótima):  

1200 x 1200 dpi  

o Ciclo máximo de trabalho: 90.000pag/mês  

o Emulação: PCL 6 e PS3  

o Memória: 256 MB ou superior  

o Conectividade:  

 1 USB 2.0 de alta velocidade  

 1 rede Ethernet 10/100 Base-TX  

 1 USB direto  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 3.185,91 R$ 31.859,13 
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o Sistemas operacionais compatíveis com 

Windows 7, Vista, XP, Server 2008 ou 

superior, todos para 32 e 64bits. 

o Manuseio de entrada de papel, padrão: 

Bandeja 1 (multiuso) para 100 folhas, 

bandeja 2 de entrada para 250 folhas, 

Manuseio de saída de papel, padrão: 

Bandeja de saída para 150 folhas  

o Impressão frente e verso: Automática 

(standard)  

o Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; 

A6; B5  

o Tipos de suportes: Papel (pesado, comum, 

timbrado, reciclado, áspero); envelopes; 

etiquetas; transparências, cartão;  

o Gramaturas de mídia, suportado: Bandeja 1 

(multiuso): 60 a 163 g/m² (caminho do 

papel direto para mídia especial); Duplex, 

bandeja 2 : 60 a 120 g/m²  

o Scanner:  

 Tipo de scanner: Base plana, 

alimentador automático de 

documentos  

 Formatos dos arquivos 

digitalizados: PDF, JPG, XPS, 

BMP, PNG, TIFF Resolução de 

digitalização, óptica: Até 600 dpi 

(cores e monocromático, mesa); 

Até 300 dpi (cores e 

monocromático, ADF)  

 Tamanho da digitalização (no 

scanner de mesa), máximo: 216 x 

297 mm  

 Tamanho da digitalização (ADF), 
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máximo: 216 x 330 mm  

 Velocidade de digitalização 

(normal, A4, 1 lado): mínimo de 

20 ppm (preto e branco), mínimo 

de 9 ppm (colorido);  

 Digitalização ADF duplex  

 Capacidade do alimentador 

automático de documentos: 

Padrão, 50 folhas  

 Digitalização direta para e-mail  

 Digitalização para dispositivo USB 

e digitalização a partir do painel 

frontal para uma pasta na rede  

 Copiadora:  

 Velocidade de cópia (normal): 

Preto: mínimo de  36 ppm  

 Resolução de cópia (texto em 

preto):  mínimo de 600 x 600 dpi  

 Configurações de 

redução/ampliação de cópia: 25 

até 400%  

 Nº de cópias: Até 99 cópias  

o Fax:  

 Envio/recebimento de faxes  

 Memória do fax: Até 200 páginas;  

 Resolução de fax: Até 200 x 300 

dpi  

 Tensão de entrada: 110 e 220VCA, 

60 Hz  

 

4 

Impressora Multifuncional Colorida 

 
o Multifuncional colorida com as 

funcionalidades de impressão, cópia, 

 

 

10 

 

 

 

R$ 3.606,69 

 

 

R$ 36.066,93 
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digitalização e fax ;  

o Ciclo mensal de impressão de 40.000 

páginas e volume mensal recomendado 

superior a  950 páginas;  

o Porta USB de alta velocidade e porta de 

rede Fast Ethernet 10/100 Base-TX e 

conexão wireless 802.11b/g/n;  

o Velocidade de impressão Preto (A4): Até 

22 ppm; Cor(A4): Até 22 ppm;  

o Manuseio de entrada de papel, padrão: 

Bandeja 1 multiuso para 100 folhas, 

bandeja 2 de entrada para 250 folhas,  

o Manuseio de saída de papel, padrão: 

Bandeja de saída para 150 folhas  

o Resolução da Tecnologia de Impressão 600 

x 600 dpi,  

o Emulação : PCL5c, PCL 6 e PS3.  

o Tempo de impressão da 1ª página -  9 

segundos P/B e Color.  

o Impressão e cópia em frente e verso 

automática.  

o Capacidade do alimentador automático de 

documentos: Padrão, 50 folhas  

o Velocidade de cópia Preto (A4): Até 22 

cpm; Cor (A4): Até 22 cpm  

o Resolução de cópia Preto (textos e 

gráficos): Até 300 x 300 dpi; Cor (texto e 

gráficos): Até 300 x 300 dpi;  

o Número de cópias: Até 99 cópias;  

o Tipo de digitalização Base plana, 

alimentador automático de documentos em 

frente e verso;  

o Resolução do scanner Melhorado: Ótica: 
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Até 600 dpi;  

o Tamanho máximo da digitalização: 

Alimentador automático de documentos: 

216x330 mm; Base plana: 216x297 mm;  

o Velocidade de Fax: 33.6 kbps;  

o Memória do fax: Até 200 páginas;  

o Função: discagem rápida com 100 opções  

o Resolução de Fax: Preto e branco: mínimo 

200x300 dpi;  

o Memória padrão 256MB  

o Tensão de entrada: 110 e 220VCA, 60 Hz 

 

 

5 

Estabilizador 

 
o Potência Máxima: 1000VA Bivolt 

o Modelos bivolt automático: entrada 

115/127/220V~ com seleção automática e 

saída fixa 220V; 

o Mínimo 4 tomadas de saída padrão NBR   

o Sobrecarga com desligamento automático; 

o Atende à norma NBR 14373:2006.  

100 

 

 

 

 

 

 

 

  R$ 305,89 R$ 30.589,00 

6 

Tela de Projeção Retrátil Fundo Branco 

medindo 1.8 x 1.8 (m), podendo ser fixada na 

parede ou no teto 
o Tela Retrátil para instalação no teto 

o Tamanho de 120 polegadas Formato 

4:3 – 1.80 x 1.80 

o Enrolamento automático ou manual 

por sistema de mola; 

o Superfície de Projeção: Branco; 

o Perfil: Superior e inferior 

confeccionado em alumínio ou 

plástico, com acabamento em pintura 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R$ 619,49 R$ 7.433,92 
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eletrostática na cor preta; 

o Não serão aceitos Telas de Projeção 

com Tripé 

 

7 

Apresentador Multimídia Wireless 
 

o Apontador laser, controles multimídia e 

controles de apresentação, com alcance de 

ate 10 m, usando a tecnologia Wireless 2.4 

GHz 

o - Cor: Preto 

o - Frequência: 2.4GHz 

o - Requerimentos do sistema: Windows 

Vista®, Windows 7 ou superior 

o 1 porta USB disponível. 

10 

 

  

  

 

 

 

 

 

  R$ 221,78 R$ 2.217,83 

8 

Webcam (resolução 1280 x 720 pixels com 

microfone embutido)  

 

o Conexão: USB. 

o Resolução de Video: 1280 x 720 

o Resolução de Foto (Interpolada) mínimo 

3.0 MP 

o Alta Definição HD 720P 

o Sensor de 720p filma em qualidade HD 

acima de 30 quadros por segundo; 

o Formato widescreen 16:9 

o Microfone embutido; 

o A base é ajustável para a maioria dos 

monitores e notebooks do mercado; 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 295,55 R$ 2.955,47 
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VALOR GLOBAL LOTE III – – R$ 167.019,25 (  Cento e sessenta e sete mil, dezenove reais e vinte e 

cinco centavos) 

 

 

 

 

 3.1 As aquisições deveram ser entregues nos municípios de Luis Eduardo Magalhães, Gandu e Sr. do 

Bonfim/BA, conforme Autorização de Fornecimento (AF). 

 

3.2 A Contratada deverá comunicar, formalmente, a Contratante com 72h de antecedência, a data e o horário 

previsto para a entrega dos equipamentos. 

 

3.3. A estimativa de valor constitui-se em mera previsão dimensionada, não estando o SENAR-AR/BA obrigado 

a realizá-la em sua totalidade, não cabendo à CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação 

ou indenização diante da não utilização ou da execução parcial do valor da Ata de Registro de Preços. 

 

3.3.1  O valor estimado por cada item nos respectivos lotes, refere-se ao valor máximo pago pelo SENAR-

AR/BA para aquisição dos itens descriminados. 

 

3.4. Os produtos deverão estar em perfeitas condições de uso, sendo que, aqueles que eventualmente 

apresentarem defeitos deverão ser reparados ou substituídos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

contadas a partir do momento do conhecimento do problema pela CONTRATADA, ou da notificação pelo 

CONTRATANTE, via fax, correio ou e-mail. 

  

3.4.1. Em caso de necessidade de reparo em algum produto, por prazo que ultrapasse o previsto no parágrafo 

anterior, a CONTRATADA deverá apresentar solução provisória, de maneira a não haver descontinuidade dos 

trabalhos desenvolvidos, até que haja o seu retorno da manutenção/desenvolvimento. 

 

4.  DA GARANTIA  
 
 

4.1. Garantia total mínima de 36 (trinta e seis) meses (microcomputador e monitor de vídeo), com atendimento 

no local da instalação dos equipamentos (on-site), nos municípios de Gandu, Sr. do Bonfim e Luis Eduardo 

Magalhaes (BA), no máximo no próximo dia útil, após a comunicação do defeito, e dentro do horário comercial, 

central de abertura de chamados em regime 24x7 (ininterrupto). Esta cobertura deverá ser assegurada pelo 

fabricante dos produtos ofertados sem custos adicionais para a CONTRATANTE.  

 

4.2. Não serão aceitos materiais e/ou produtos, objeto deste Edital, que apresentarem vestígios de uso, desgaste 
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ou defeitos, quando no recebimento.  

 

4.3. Os materiais e/ou produtos e demais materiais deverão vir lacrados, de forma a proteger o material da ação 

de luz, poeira e umidade.  Os produtos cujas embalagens apresentem violação de qualquer espécie deverão ser 

substituídos pelo fornecedor. 

 

 

5. DAS CONDIÇÕES 

 

5.1. A(s) Autorização(ões) de Fornecimento será(ão) encaminhada(s) à CONTRATADA a partir da data de 

assinatura da Homologação e Adjudicação e fixará 40 (quarenta) dias corridos para o início do fornecimento. 

 

5.2. As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número da 

Ata, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da CONTRATANTE, a especificação 

dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega. 

 

6. DA FISCALIZAÇÃO 

 

6.1. A fiscalização da Ata será exercida por Marcelo Silva nominado em própria Ata, ou seu substituto eventual, 

sendo responsável pela consecução do objeto firmado. 

  

6.2. O Gestor deverá promover o registro das ocorrências verificadas adotando as providencias necessárias ao 

fiel cumprimento das cláusulas definidas no Edital e seus anexos, bem como nas demais obrigações impostas às 

partes signatárias. 

 

6.3. Caberá ao gestor designado:  

 

6.3.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento e execução dos serviços/fornecimento, nos termos estabelecidos 

entre as partes, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, conforme obrigações contratuais assumidas pela 

CONTRATADA;  

 

6.3.2. Assegurar-se pela boa prestação dos serviços/fornecimento, verificando sempre o seu bom desempenho;  

 

6.3.3. Documentar e comunicar à CONTRATADA, por escrito, as ocorrências havidas de eventuais 

imperfeições no curso de execuções dos serviços, fixando prazo para sua correção;  

 

6.3.4. Recusar pagamento dos serviços/fornecimento que não forem executados de acordo; e  

 

6.3.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução  

 

6.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos 

danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de imperfeições técnicas, vícios ou emprego de 
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material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do 

CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Referência compatível com o objeto,  

visando atender às necessidades do SENAR: 

 

 

_______________________________ 

Setor Solicitante 
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ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 Em atendimento ao disposto na LICITAÇÃO em epígrafe credenciamos o 

Sr................................................, portador da Carteira de Identidade n.º .............. expedida por ...................... em 

....../....../......, para que represente nossa empresa nesta licitação, com poderes plenos para prestar 

esclarecimentos, dar lances de preço, assinar atas, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los e 

praticar tudo mais que seja necessário à participação de nossa empresa na licitação. 

 

 

 

 

   Local e data 

 

 

 

    ___________________________________________ 

                           nome e assinatura do responsável pela empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por seu 

representante legal, e apresentado na entrega dos envelopes, conforme item 3.1 do edital. 
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Este documento de credenciamento COM FIRMA RECONHECIDA poderá ser substituído por 

Procuração. 

 

Em ambos os casos (este Anexo ou Procuração), deverá ser juntado ao documento que comprove o poder 

de delegação do outorgante. 

 

 

 

ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  
 

Ao 
SENAR/ADM.BAHIA 
  
Pregão PRESENCIAL nº 002/2016 
 
Pela  presente,  _______________________________  (razão  social  da  proponente),  inscrita  no  CNPJ  sob  
o  n.º  
  
____________ e inscrição estadual n.º__________________, estabelecida no(a) 
______________________________, ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital e 
seus Anexos relativos ao Pregão em referência, vem, por intermédio do seu representante legal ao final 
assinado, propor os seguintes preços para a prestação dos serviços de fornecimento de equipamentos de 
informática. 

LOTES de I a III. 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  MARCA/MODELO QUANT 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

 
 

 
 

  

 

1) Valor por extenso GLOBAL: (______________________).  

2) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  

3) Os valores MÁXIMOS, unitários, a serem pagos pelo SENAR AR/BA estão definidos no ANEXO I – Termo de 

Referência. Desta forma, as empresas que cotarem valores unitários superiores aos definidos no referido 

anexo, estarão DESCLASSIFICADAS DO LOTE. 

4) Nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos decorrentes do fornecimento objeto 

desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de 

seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam 

direta ou indiretamente nesta contratação.  

5) As empresas que não cotarem  preços  para TODOS  OS  ITENS que compõem o LOTE,  serão 

DESCLASSIFICADAS DO LOTE.  

6) Para a Proposta de Preços Definitiva, havendo fase de lances, o ajuste deverá ser realizado de forma linear 

sobre os preços unitários, sobre o preço total de cada item e sobre o valor global do lote, aplicando-se o mesmo 

desconto, de modo que a Proposta de Preços Definitiva reflita a redução de preço proporcionada pelo lance 

vencedor.  

7) O prazo de entrega será de 40 (quarenta) dias corridos, a partir da  data de homologação da 

autoridade competente. 
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Local e data  

________________________________________________________  
Assinatura do Representante Legal  

(nome e CPF) 

INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 

 

ANEXO IV 

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

A empresa __________________________________, CNPJ Nº _______________________, por seu 

representante legal abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu todos os documentos, 

tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, com todas as condições do Edital de 

Licitação nº ______________ e seus anexos. 

 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 
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INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 

 

A empresa.................................................................., CNPJ nº ...................... neste ato representada por seu 

representante legal, abaixo assinado, declara,  que, obedecendo ao estabelecido no inc. XXXIII do art. 7
o
 da 

Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

(Acrescentar, se for o caso:) 

Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos exclusivamente na condição de aprendiz. 

 

 

............. de ....................... de 2016. 

 

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

    Qualificação do representante legal (ex.: sócio gerente) 
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INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

A empresa ........................................................., CNPJ nº ............................., sediada em 

.........................................., declara, na forma do item 4.6.4 do edital pregão Presencial nº 002/2016 SENAR-

ARBA , que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 

 

..................,........ de ................ de 2016. 

 

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

Qualificação do representante legal (ex.: sócio gerente) 
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INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 

 

 

 
ANEXO VII  

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 

Aos xxx e xxx dias do mês de xxxx do ano de dois mil e desesseis, no SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA BAHIA – SENAR-AR/BA, entidade 

jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com sede na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, 8º andar, 

Comércio, Salvador-BA, inscrito no CNPJ sob nº 04.393.878/0001-95, doravante denominado SENAR- AR/BA, 

neste ato representado pelo Presidente do Conselho Administrativo, Sr. João Martins da Silva Júnior, RESOLVE,  

tendo  em vista o resultado da licitação promovida pelo Pregão Presencial  n.º 002/2016,   RESOLVE registrar  os 

preços   abaixo, cujas propostas  foram classificadas em primeiro lugar no certame, atendendo as condições previstas 

no instrumento convocatório  e  as  constantes  desta Ata  de Registro  de Preços, sujeitando-se as partes às normas do 

Regulamento de Licitações e de Contratos  SENAR. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de equipamentos de informática para os 

Polos de Gandu, Sr. do Bonfim e Luis Eduardo Magalhães, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem 

registrados os constantes do Anexo I, Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial  n.º 002/2016 

 

Parágrafo único – Esta Ata não obriga o SENAR-AR/BA a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha 

sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação 

pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições. 

 

 

Fornecedor:  

CNPJ:  

Endereço:  

CEP:                

Representante Legal:  

CPF:  

Proposta anexa 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

 

2.1 - O SENAR-AR/BA pagará às FORNECEDORAS o valor unitário registrado por item, multiplicado pela 

quantidade solicitada e após recebimento definitivo, que constará de Autorização de Fornecimento. 

 

2.2 - O pagamento será efetuado conforme o disposto no item DO PAGAMENTO do Edital de Pregão  Presencial  

n.º 002/2016 

 

2.3 - Estão incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta das 

FORNECEDORAS. 

 

2.4   Os  preços  poderão  ser  revistos  em  decorrência  de  eventual  redução daqueles  praticados  no  mercado  ou  

de  fato  que  eleve  o  custo  dos  bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.  

 

2.5  Quando o preço  inicialmente registrado, por motivo superveniente,  tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado, o fornecedor será  convocado,  a  fim  de  negociar  a  redução  de  seu  preço,  de forma a adequá-lo à 

média apurada.  

 

2.6  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor  apresentar  requerimento  

fundamentado  com  comprovantes  de  que não  pode  cumprir  as  obrigações  assumidas,  o  SENAR-AR/BA  

poderá  liberar  o fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  da  penalidade,  se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.  

 

2.7 Em qualquer hipótese,  os  preços  decorrentes  da  revisão  não  poderão ultrapassar  os  praticados  no  mercado,  

mantendo-se  a  diferença  percentual apurada  entre  o  valor  originalmente  constante  da  proposta  do  fornecedor  

e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.  

 

2.8 Será considerado  preço  de mercado,  o  que  for  igual  ou  inferior à média daquele apurado pelo SENAR-

AR/BA para determinado item.  

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR  

 

3.1 Sem prejuízo  das  disposições  contidas  no  Pregão  Presencial  n.º 002/2016 e  seus anexos, o FORNECEDOR 

se obriga a  assinar  esta  Ata  no  prazo  máximo  fixado  pelo SENAR-AR/BA e o respectivo contrato, quando for o 

caso. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

 

4.1 O prazo de  vigência  da  presente  Ata  de  Registro  de  Preços  é  de  12  (doze) meses, podendo ser prorrogado 

no máximo, por  igual período, contados a partir  da data de sua assinatura.  

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO  GERENCIAMENTO  DA  ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇO  

 

 5.1 O gerenciamento deste instrumento, nos  aspectos  operacional  e  contratual, caberá a funcionário do SENAR-

AR/BA, na pessoa do Sr. Marcelo Dias, que se obriga a:    
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I.  Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos serviços registrados;  

  

II.  Rever  os  preços  registrados,  a  qualquer  tempo,  em  decorrência  da redução dos preços praticados no mercado 

ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;  

  

III.  Conduzir  eventuais  procedimentos  administrativos  de  renegociação  de preços  registrados,  para  fins  de  

adequação  às  novas  condições  de mercado e de aplicação de penalidades;  

  

IV.  Coordenar  as  formalidades  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  condições ajustadas no Edital da licitação e na 

presente Ata.  

  

VI.  Enviar autorizações de fornecimento dentro das necessidades do SENAR-AR/BA.  

 

   

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO  REGISTRO DE PREÇO  

  

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir :  

  

I.  Por iniciativa do SENAR-AR/BA:  

  

a)  Quando o  fornecedor der causa à  rescisão administrativa do contrato de fornecimento  decorrente  deste  Registro  

de  Preços,  nas  hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos do  SENAR.  

 

b)  Quando não houver o fornecimento do material solicitado  no  prazo estabelecido pelo SENAR-AR/BA, sem 

justificativa aceitável.   

  

II.  Por iniciativa do fornecedor:  

  

a)  mediante  solicitação  escrita,  comprovando  estar  o  fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta 

Ata de Registro de Preços.  

  

§ 1º  Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de 

recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.  

  

§ 2º  No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a  comunicação  será  feita  por  

publicação  no  Diário  Oficial  da  União, considerando-se cancelado o preço registrado.  

  

§ 3º  A  solicitação  do  fornecedor  para  cancelamento  dos  preços  registrados poderá  não  ser  aceita  pelo  

SENAR-AR/BA,  facultando-se  a  este,  neste  caso,  a aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  Ata,  respeitado  

o  direito  de  defesa prévia.  

  

§ 4º  Caso  se  abstenha  de  aplicar  a  prerrogativa  de  cancelar  esta  Ata,  o SENAR-AR/BA poderá, a seu 

exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra 

integralmente a condição contratual infringida.     

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
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São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do Pregão Presencial nº 

002/2016 e as propostas das FORNECEDORAS. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO  

 

  

Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador – Bahia para dirimir qualquer dúvida que vier a surgir no 

cumprimento das obrigações aqui estabelecidas, renunciando-se qualquer outro, por mais especial que seja.  

 

 

E por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam  o presente instrumento  em  duas  vias  de  

igual  teor  e  forma,  na  presença  de  duas testemunhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR 

Presidente do Conselho Administrativo 

SENAR-AR/BA 

 

 

 

XXXXXX 

Gestor SENAR-AR/BA 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

_________________________                  _________________________ 
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ANEXO VIII 

                                                                      PORTARIA 032/2015 
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