GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO GESTÃO E FINANÇAS

MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO 1471018/032/2008
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2008

 OBJETO: objeto da presente licitação aquisição de equipamentos de informática,

som, vídeo, fotográfico, cinematográfico, comunicação e outros, para atender ao
Projeto Estruturador da RMBH - Agência de Desenvolvimento Metropolitano e a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, conforme
descrição, especificação e condições previstas neste Edital e seus Anexos.
 DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO:
17-11-2008.
 SÍTIO PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.mg.gov.br .
 FAX: (31) 3290.4770.
 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL:
INÍCIO: Dia 06-11-2008, às 17 h.
TÉRMINO: Dia 17-11-2008, às 08 horas.



ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
INÍCIO: Dia 17-11-2008, às 09 horas.
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para
encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do
Pregão ficará prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, nos mesmos
horários.

 ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO:
INÍCIO: Dia 17-11-2008 às 11 horas.
 TEMPO DA DISPUTA: o tempo inicial da disputa será encerrado por decisão
do (a) Pregoeiro (a), seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos.


CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet,
nos sítios www.urbano.mg.gov.br e www.licitanet.mg.gov.br, ou na sala da
Comissão Permanente de Licitação, à Rua Bernardo Guimarães, nº 2.731 - 6º
andar, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG.

 ESCLARECIMENTOS: Até o quinto dia útil após a publicação do aviso do edital,
qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar
o ato convocatório deste pregão.
E-mail drhg@urbano.mg.gov.br; fax (31)3290-4770, telefone: (31) 3290-4786.
 REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
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EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2008
TIPO: MENOR PREÇO
PROCESSO Nº: 1471018/032 /2008

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação aquisição de equipamentos de
informática, som, vídeo, fotográfico, cinematográfico, comunicação e outros, para
atender ao Projeto Estruturador da RMBH - Agência de Desenvolvimento
Metropolitano e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, conforme descrição, especificação e condições previstas neste Edital e
seus Anexos.

RECIBO
A

Empresa

______________________________________________________

retirou este Edital de Licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo email________________________ou pelo fax: ________________

______________________ , aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL/SPGF/SEDRU PELO
FAX:
(31)
3290-4770
PARA
EVENTUAIS
COMUNICAÇÕES
AOS
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.
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1 – PREÂMBULO
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU realizará licitação na
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, em sessão pública,
por intermédio do sítio www.licitanet.mg.gov.br, visando adquirir o objeto deste ato
convocatório.
O certame será regido pela Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo
Decreto nº 44.431, de 29 de dezembro de 2006, alterado pelo Decreto nº 44.515 de
14 de maio de 2007, Decreto nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, Decreto nº
44.786, de 18 de abril de 2008, Resolução Conjunta SEPLAG-SEDE-JUCEMG
Nº6419, de 30 de novembro de 2007, Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro
de 2007, e, subsidiariamente, pelas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002
e nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas condições estabelecidas no presente
edital, observados os preceitos da Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de
2001.
Data e hora do encaminhamento da Proposta Comercial (Horário de Brasília)
Início: 06-11-2008 às 17 horas.
Término: 17-11-2008 até as 08 horas.
Data da abertura das Propostas Comerciais:
Início: 17-11-2008, às 09 horas.
Data de abertura da Sessão do Pregão:
17-11-2008, às 11 horas.
Sítio da Internet: www.licitanet.mg.gov.br Fone/Fax: (31) 3290-4770

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo (a) Pregoeiro (a) da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, e Equipe de Apoio designados por
meio da Resolução nº110, de 07 de novembro de 2008, previamente credenciados
perante o coordenador do sistema eletrônico deste Pregão.

3 – OBJETO
3 - Constitui objeto da presente licitação aquisição de equipamentos de informática,
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, conforme
descrição, especificação e condições previstas neste Edital e seus Anexos.
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4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Somente poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo
pertinente ao objeto desta licitação, desde que estejam previamente credenciadas.
4.2 - Não poderão participar fornecedores que se encontrarem sob falência,
recuperação judicial e extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação,
empresas estrangeiras que não funcionam ou que não estejam autorizadas a operar
no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar
com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e
contratar também com a Administração Pública Estadual e fornecedor da qual seja
sócio, dirigente ou responsável técnico, qualquer servidor de órgão ou entidade
pertencente ao Estado de Minas Gerais.
4.3 - A participação no Certame implica em aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital.

5 – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES
5.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão cadastrarse/credenciar-se no sítio www.compras.mg.gov.br, opção “Fornecedores”,
conforme instruções nele contidas, no prazo mínimo de três dias úteis antes da
data da sessão do Pregão.
5.1.1 - Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para
atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma
senha eletrônica de acesso.
5.2 - O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira
responsabilidade do fornecedor e de cada representante, qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema,
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que utilizada
indevidamente por terceiros.
5.2.1 - O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em
seu nome, assumindo, como firmes e verdadeiras, as propostas e os lances
efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de
capacidade técnica para a realização das transações, sob pena de aplicação
de penalidades.
5.3 - Informações complementares a respeito do credenciamento serão obtidas no
sítio www.compras.mg.gov.br ou pelo Central de Atendimento aos Fornecedores LigMinas – telefone: 0800.940.2000 (para Capital ou cidades do interior de Minas
Gerais).
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6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
6.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas por meio do sítio
www.licitanet.mg.gov.br, na opção “Fornecedor”, até a data e hora previstas no item
nº 1 deste Edital, após o preenchimento do formulário eletrônico.
6.1.1 - Deverá ser especificada na proposta a marca do produto ofertado.
6.2 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias.
6.3 - Os preços propostos deverão incluir todos os tributos, encargos sociais, frete
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto, os quais ficarão única e exclusivamente, a cargo do
fornecedor.
6.4 - As propostas deverão apresentar preço unitário e total, em moeda corrente
nacional, sendo vedada a imposição de condições ou opções, somente admitidas
propostas que ofertem apenas uma marca e um preço.
6.5 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais estarão isentos de
ICMS, conforme dispõe o item 136 da Parte 1 do Anexo I do regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução
Conjunta nº. 3.709, de 25 de outubro de 2005 devendo constar em sua proposta o
preço normal de mercado com o ICMS e o preço resultando da dedução do ICMS,
sendo que para a classificação das empresas em face dos lances, será considerado
o preço ofertado com a dedução do ICMS.

7 – DA SESSÃO DO PREGÃO, DOS LANCES, DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS E DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR
7.1 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DOS LANCES
7.1.1 - Após a abertura das propostas, no horário previsto neste Edital, o
Pregoeiro iniciará a sessão pública do Pregão eletrônico.
7.1.2 - Após a análise e divulgação das propostas, o Pregoeiro fará o convite
para que os fornecedores licitantes apresentem lances, desde que
observados o horário estabelecido e as regras de aceitação.
7.1.3 - Na sessão pública serão divulgadas, em tempo real, todas as
mensagens trocadas no “chat” do sistema, inclusive valor e horário do menor
lance registrado no sistema, vedada a identificação do fornecedor.
7.1.4 - Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao
último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
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7.1.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.1.6 - Caso o fornecedor licitante não realize lances, permanecerá o valor da
proposta apresentada para efeito da classificação final.
7.1.7 - No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa
competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
participantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, quando possível, dará
continuidade sem prejuízo dos atos realizados.
7.1.7.1 - Será suspensa a sessão do pregão quando a desconexão
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a qual terá reinício
somente após comunicação aos participantes.
7.1.8 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo
de 05 (cinco) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances, sendo registrado no sistema o menor lance.
7.2 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.2.1 - O critério de julgamento será o de menor preço ofertado por Lote.
7.2.2 - Será dado tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e
empresas de pequeno porte, desde que atendidas as condições
estabelecidas no Decreto Estadual nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, na
Resolução Conjunta nº 6.419, de 30 de novembro de 2007 e na Resolução
SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007
7.2.3 - Será assegurada preferência ao fornecedor enquadrado como
microempresa ou empresa de pequeno porte, como critério de desempate,
nos termos dos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
7.2.4 - Não obtidos lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado da aquisição.
7.2.5 - Em havendo apenas uma proposta e desde que atendidas a todas as
condições previstas no Edital, o Pregoeiro verificará se o preço encontra-se
compatível com o valor estimado, apurado com base em pesquisa de
mercado da aquisição, podendo a proposta ser aceita.
7.2.6 - Aceita a proposta o Sistema informará o detentor da melhor oferta, o
qual deverá observar os requisitos de habilitação descritos no item nº 8 deste
Edital.
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7.3 - DA DECLARAÇÃO DO VENCEDOR
7.3.1 - Encerrada a etapa de lances e conferida à documentação relativa à
habilitação, o Pregoeiro, encaminhará pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente ao fornecedor licitante que tenha apresentado o lance de menor
valor, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre
sua aceitação.
7.3.2 - O detentor da melhor proposta deverá encaminhá-la por escrito ao
Pregoeiro no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do encerramento
da sessão, contendo o preço ofertado do objeto licitado e documentos
originais, para o seguinte endereço: Rua Bernardo Guimarães, 2731 – 6º
andar – Santo Agostinho – Belo Horizonte-M, Cep 30.140.082.
7.3.2.1 - O fornecedor estabelecido no Estado de Minas Gerais,
detentor da melhor proposta deverá encaminhar a proposta no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contendo o preço normal de mercado e o preço
resultante da dedução do ICMS, exceto o fornecedor optante pelo
Simples Nacional, o qual deverá encaminhar a proposta pelo preço
ofertado.
7.3.3 - Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, será
declarado o vencedor ou, se a proposta não for aceita ou se o fornecedor não
atender às condições de habilitação, serão convocados os demais
fornecedores, na ordem de classificação para exame dos documentos de
habilitação.
7.3.4 - Se o fornecedor enquadrado na categoria de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte for declarado vencedor, este deverá apresentar,
durante a sessão do pregão, toda a documentação exigida neste Edital,
inclusive os documentos relativos à regularidade fiscal, mesmo que a
documentação apresente restrição.
7.3.4.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, será assegurado
o prazo de 2 (dois) dias úteis prorrogáveis por igual período, a critério
da Administração, cujo termo inicial será no momento em que o
fornecedor for declarado vencedor , para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e/ou emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
7.3.4.2 - a não regularização no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
Apurada a melhor proposta que atenda ao Edital, o (a) Pregoeiro (a)
deverá negociar para que seja obtido um melhor preço.
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7.3.5 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta
no sítio www.licitanet.mg.gov.br.

8 – DA HABILITAÇÃO
Será realizada consulta dos dados do fornecedor, detentor da melhor proposta, no
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração
Pública Estadual - CAFIMP, bem como consulta ao Cadastro Geral de Fornecedores
- CAGEF (Certificado de Registro Cadastral) ou ainda, pela análise da
documentação enviada durante a sessão, conforme descrição a seguir:
8.1 - Dos documentos comprobatórios da Habilitação Jurídica:
a) Registro comercial, para o empresário.
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples.
d) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em
funcionamento no País, acompanhada do ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir.
8.1.1 - Os documentos comprobatórios das alíneas “a”, “b”, e “c” deverão estar
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
8.2 - Dos documentos comprobatórios da Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ/MF.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante.
c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional por meio de Certidão Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão
Específica relativa a Contribuições Previdenciárias e Contribuições Devidas, Por Lei,
a Terceiros, ambas fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
d) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal.
8.2.1 – Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado
de Minas Gerais, este deverá apresentar declaração de que não possui nenhum
débito perante a Fazenda Pública deste Estado, a qual será objeto de conferência e
condição resolutiva para homologação da licitação.
8.3. – Dos documentos comprobatórios da Qualificação Econômico-Financeira
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
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exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a situação
financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios,
b) podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta, tomando por base a
variação ocorrida no período, do índice de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA ou de outro indicador que o venha a substituir.
a.1) serão considerados aceitos,“na forma da lei” o balanço patrimonial e
as demonstrações contábeis, assim apresentados:
a.1.1) sociedades regidas pela Lei n 6.404/76 (sociedade
anônima): publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande
circulação, ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicilio do fornecedor.
a.1.2) sociedades empresárias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de
pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL): fotocópia do livro Diário,
inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou
em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço e das
Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas
na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor.
a.1.2.1) No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de pequeno Porte –
Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser substituído
pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do
último Exercício;
a.1.3) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço
de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do fornecedor;
a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão
conter assinatura do responsável da empresa e do profissional de
contabilidade e devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
8.4 - Das demais disposições acerca da habilitação
8.4.1 - O fornecedor vencedor do certame e detentor do Certificado de Registro
Cadastral (emitido pelo Portal de Compras) poderá apresentá-lo em substituição aos
documentos exigidos neste Edital, desde que dentro do prazo.
8.4.2 - Na hipótese de subitem anterior, constando do Certificado de Registro
Cadastral qualquer documento com o prazo de validade vencido, será assegurado
Pregão Eletrônico nº 006/2008
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ao fornecedor o direito de encaminhar o documento atualizado durante a sessão, via
fax, no prazo máximo de 20(vinte) minutos, após comunicação ao(à) Pregoeiro(a).
8.4.3 - Serão analisados no Certificado somente os documentos exigidos neste
certame.
8.4.4 - Juntamente com os documentos de habilitação, o detentor de melhor
proposta, mesmo cadastrado junto ao Certificado de Registro Cadastral, deverá
enviar, via fax, durante a sessão, no prazo de 20 (vinte) minutos após comunicação
do vencedor pelo Pregoeiro, os seguintes documentos.
a) Atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de
direito público ou privado, comprovando o fornecimento do produto compatível em
tipo e quantidade com o objeto licitado, de forma satisfatória e a contento,
devidamente datado (s) e assinado(s).
a.1) Para atender a quantidade referida nesta alínea, o fornecedor poderá
utilizar-se do somatório dos quantitativos fornecidos, durante 12 (doze)
meses, em qualquer período.
b) Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial e extrajudicial, expedida
pelo cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de
pessoa física de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei n 8.666/93.
c) Declaração assinada por quem possua poderes para representá-la em juízo ou
fora dele:
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins, sob as penas da Lei, que as informações abaixo
sobre o fornecedor ________________,CNPJ n.º ____________são firmes e
verdadeiras.
1. Inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
(dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei;
2. Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados
do Cadastro Geral de Fornecedores do Portal de Compras do Estado de
Minas Gerais são verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor,
comprovada pelos documentos apresentados ao setor de cadastramento
de fornecedores;
3. O enquadramento ao disposto no art. 3º da Lei Complementar Federal n.º
123, de 14 de dezembro de 2006 (aplicável somente para ME e EPP);
4. Sob as penas da lei, na forma do § 2º, artigo 32, da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores, que, até a presente data, não existem fatos
supervenientes e impeditivos para sua participação no processo licitatório
n.º ___, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
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Urbana e que não pesa contra si declaração de inidoneidade expedida por
Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo.
Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao CAGEF a
ocorrência de qualquer fato impeditivo posterior a esta declaração que
interfira nos dados constantes dos registros cadastrais do Estado de Minas
Gerais, inclusive em relação ao porte do fornecedor declarado acima.
Data e local:
________________________________________________
Assinatura do sócio procurador ou representante legal

Obs.: esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o
fornecedor interessado.
e) Documento hábil à comprovação da opção pelo Regime do Simples Nacional
(aplicável somente no caso do detentor da melhor oferta ser fornecedor
mineiro optante pelo Regime Simples Nacional).
8.4.5 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão conter, de
forma impressa, preferencialmente, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ
do fornecedor.
8.4.5.1 - se o fornecedor figurar como matriz, todos os documentos
deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz;
8.4.6 - Será inabilitado o fornecedor que deixar de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
Edital.
8.4.7 - Declarações falsas sujeitarão o fornecedor às sanções previstas na
legislação em vigor.
8.4.8 - Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, sendo que a
ausência de qualquer documento de habilitação passível de consulta, durante a
sessão, por sistema eletrônico, não acarretará a inabilitação do fornecedor,
devendo os documentos objetos de consulta ser juntados ao processo pelo (a)
pregoeiro (a).
8.4.9 - Poderá ser consultada a regularidade fiscal do fornecedor e
providenciada à impressão dos documentos comprobatórios, inclusive em
relação à comprovação dos registros e alterações societárias realizados em
nome do fornecedor junto à JUCEMG.
8.4.10 - Se ocorrer desconexão do sistema durante consulta da documentação
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por sistema eletrônico e não sendo enviada documentação atualizada, via fax,
no prazo de 20 (vinte) minutos após comunicação do(a) Pregoeiro(a), o
fornecedor será inabilitado.
8.4.11 - Os documentos provenientes da "Internet" terão sua autenticidade
certificada junto aos “sítios” dos órgãos emissores, para fins de habilitação.
9 - DOS RECURSOS
9.1 - Declarado o vencedor, o participante do certame terá 10(dez) minutos para
manifestar motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata,
sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis contados da sessão do pregão, para
apresentação das razões de recurso, ficando os demais participantes desde logo
intimados para apresentarem contra-razões em igual número de dias, a contar após
o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2 - Não serão conhecidos recursos interpostos fora do prazo legal, bem como
enviados por fax, além de que, a falta de manifestação imediata e motivada do
licitante importará decadência do direito de recurso.
9.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
do encerramento do prazo para apresentação de contra-razão, sendo que o
acolhimento de recurso importará a validação apenas dos atos suscetíveis de
aproveitamento.
9.4 - A decisão do recurso será afixada no quadro de avisos da Superintendência de
Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF/SEDRU e publicada no Diário Oficial do
Estado –“MINAS GERAIS”, no Caderno I, Diário do Executivo, item - Editais e
Avisos.

10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação
ao vencedor do certame, com a posterior homologação do resultado pela autoridade
competente.
10.2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
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11 – DA CONTRATAÇÃO
11.1 - Declarado o vencedor, com resultado homologado, este será convocado a
firmar o ajuste através de Nota de Empenho, observando-se as condições
estabelecidas neste Edital e na proposta vencedora.

11.2 - O recebimento ou retirada da Nota de Empenho pelo vencedor configura
como ato de aceite e confirmação dos compromissos avençados na proposta
apresentada e condições previstas no Edital, independente de transcrição na Nota
de Empenho.

12 - DO LOCAL DA ENTREGA E DA FORMA DE RECEBIMENTO

12.1 - O fornecedor obriga-se a entregar o produto ofertado, acompanhado dos
documentos fiscais respectivos à Diretoria de Gestão – DG/SPGF/SEDRU/MG,
situada na Rua Bernardo Guimarães, 2.731/6º andar, Santo Agostinho, em Belo
Horizonte/MG, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de aplicação das sanções.
12.2 - Os produtos serão entregues conforme a seguir:

12.2.1 - provisoriamente: de posse da proposta respectiva, serão recebidos
os produtos para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazo,
preço, embalagem e outros dados pertinentes e, encontrando alguma
irregularidade, será fixado prazo para correção, ou, se aprovado, receberá os
produtos, mediante recibo;
12.2.2 - definitivamente: após recebimento provisório será verificada a
integridade e realizados testes de aceitação do produto, se for o caso e, sendo
aprovado, será efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo
circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal (1ª e 2ª vias).

12.3 - Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada será reduzido
a termo o fato e encaminhado à Autoridade Competente, para procedimentos
inerentes à aplicação de penalidades.
12.4 - Se durante o prazo de validade do objeto o mesmo apresentar quaisquer
alterações que impeçam ou prejudiquem seu consumo, o fornecedor deverá
providenciar sua substituição no prazo estabelecido pela Secretaria.
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13 - DO PAGAMENTO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 - O pagamento será efetuado por intermédio do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de crédito em conta bancária do
fornecedor, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do
produto, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e atestados pelo
responsável pelo recebimento, sendo que o atraso na entrega dos documentos de
cobrança implicará prorrogação do vencimento proporcionalmente aos dias de
atraso.
13.2. - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações
orçamentárias nºs 1471.15.127.047.1120.0001.449052.07.10.1.1;
1471.15.122.701.2002.0001.449052.07.60.1.0;
1471.15.127.047.1120.0001.449052.08.10.1.1;
1471.15.122.701.2002.0001.449052.08.60.1.0;
1471.15.127.047.4226.0001.449052.06.10.1.1;
1471.15.127.047.4226.0001.449052.08.10.1.1;
1471.15.127.047.4226.0001.449052.10.10.1.1.

13.3 - No caso de providências complementares por parte do fornecedor, o prazo
para pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em
que houver o cumprimento definitivo da ocorrência, não sendo devida nesses casos,
atualização financeira.

13.4 - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do IPCA.

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - Na forma prevista no art.12 da Lei nº 14.167, de 2002, garantida a ampla
defesa, poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos
e entidades da Administração Estadual, àquele licitante que:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

apresentar documentação falsa;
deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
não mantiver a proposta;
falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
comportar-se de modo inidôneo; ou
cometer fraude fiscal.
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14.2 - Os prazos do impedimento de licitar e contratar serão, de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 - As sanções serão obrigatoriamente registradas no CAFIMP, devendo o
fornecedor ser descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou
entidade promotora da licitação, por igual período.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 - Este Edital deverá ser interpretado na íntegra e após o encaminhamento da
proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus
termos.
15.2 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público, decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulada, no todo ou em
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
15.3 - Caberá ao fornecedor credenciado acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo Pregoeiro, pelo sistema ou de sua desconexão.
15.4 - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo
permitido ao Pregoeiro ou Autoridade Superior promover qualquer diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, bem como
solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões.

15.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só se iniciam e
expiram os prazos em dia de expediente neste Órgão.
15.6 - Informações complementares que visem obter maiores esclarecimentos sobre
a presente licitação poderão ser solicitadas ao(à) Pregoeiro(a), até o quinto dia útil
após a publicação do aviso deste Edital,no horário de 10horas às 16h30min, de
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segunda a sexta-feira, pelo fax: (31)3290-4770 ou Telefone (31) 3290-4786 e pelo email drhg@urbano.mg.gov.br.
15.6.1 - Nos pedidos de maiores esclarecimentos, os interessados deverão se
identificar (CNPJ, Nome Empresarial e nome do representante legal), bem
como informar os dados para contato (endereço completo, telefone, Fax e email).
15.7 - Até o quinto dia útil após a publicação do aviso desta edital, qualquer pessoa,
inclusive licitante, poderá impugnar o ato convocatório mediante documento
protocolizado junto ao Protocolo da SEDRU/MG, localizado na Rua Bernardo
Guimarães, nº 2.640, 9º andar, no Município de Belo Horizonte/MG.
15.8 - Os fornecedores que retirarem o Edital pela internet deverão enviar os dados
cadastrais para o seguinte e-mail: drhg@urbano.mg.gov.br.

Belo Horizonte,

de outubro

de 2008.

Hélio César Rodrigues de Resende
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
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ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2008 - PROCESSO N°: 1471018/032/2008
1. OBJETO - Constitui objeto da presente licitação aquisição de equipamentos de
informática, som, vídeo, fotográfico, cinematográfico, comunicação e outros, para
atender ao Projeto Estruturador da RMBH - Agência de Desenvolvimento
Metropolitano e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana, conforme descrição, especificação e condições previstas neste Edital e
seus Anexos.
LOTE 1
Item Quantidade Unidade
1

10

Unidade

DESCRIÇÃO
Impressora monocromática, conforme
especificações técnicas anexas

Lote 1 - Impressora Monocromática 30 ppm
1 - Características de hardware:
- método de impressão a laser;
- possuir capacidade de impressão duplex com frente e verso automático;
- resolução mínima de 1200x1200;
- velocidade mínima de 30 ppm;
- painel de controle frontal botões e “led” para a exibição do status operacional;
- tempo de impressão da primeira página igual ou inferior a 10 segundos;
- processador de no mínimo 350 Mhz;
- possuir no mínimo 64 MB de memória RAM;
- ciclo de trabalho mensal de no mínimo 75.000 páginas.
2 - Manuseio do papel:
- suportar papel nos tamanhos: A4, carta;
- deverá suportar papéis de gramatura de 65 g/m2 a 90 g/m2;
- possuir uma bandeja de alimentação, tipo gaveta, para no mínimo 250 folhas;
- possuir uma ou mais bandejas de saída, com capacidade total para, no mínimo,
150 folhas.
3 - Compatibilidade e conectividade
- possuir interface USB 2.0;
- possuir interface Ethernet 10/100 com conector RJ-45;
- todas as interfaces deverão ser internas do próprio fabricante e ativas
simultaneamente;
- compatibilidade com protocolo TCP/IP;
- apresentar relatório emitido pela lista de compatibilidade MCL da Microsoft
comprovando que este produto esta homologado para uso com o Windows XP e
Windows vista;
- o equipamento deverá possuir conformidade com o Energy Star.
4 - Gerenciamento
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- software de gerenciamento do mesmo fabricante da impressora baseado em WEB
(acessado via navegador);
- instalação de gerenciamento remoto das impressoras;
- gerenciamento de grupos de dispositivos;
- indicação de toner baixo, papel atolado, impressora em stand-by, porta aberta;
- suporte aos sistemas operacionais Windows 2000, 2003, XP, Vista e Linux;
- suporte a aplicações de gerenciamento suplementares (plug-ins);
- envio de alertas via e-mail.
5 - Compatibilidade
- possuir compatibilidade com Windows 2000, 2003, XP, Vista e Linux.
- linguagem de impressão PCI 6 E Post Script 3.
6 - Garantia Suporte e Assistência técnica
- garantia mínima ofertada para o produto é de 36 (trinta e seis) meses, atendimento
“on site”.

LOTE 2
Item Quantidade Unidade

DESCRIÇÃO

1

01

Unidade

Câmera fotográfica digital profissional, conforme
especificações técnicas anexas

2

08

Unidade

Câmera fotográfica digital, conforme especificações
técnicas anexas

Lote 2 - Câmera Digital Profissional
Com visor penta prisma, diptria, tela briteview clear matte; flash manual ejetável com
liberação por botão; zoom não integrado; imagem ccd rgb de 23,6x15,8mm e 10,92
megapixels (mínimo); com transmissor sem fio; bateria de íons de lítio recarregável
en-el3e . Sistema auto-foco multi-cam de 11 áreas com auto-foco amplo de 7 áreas
corpo em liga de magnésio durável. Disparo contínuo de alta velocidade de 5
quadros por segundo. Monitor LCD de 2,5” com amplo ângulo de visualização.
Formato de arquivo de imagem nef(raw) comprimido, jpeg (fine , normal, basic),
compatível com exif 2.21, dcf 2.0 e dpof resolução de gravação: large ( 3872x2592),
medium(2896x1944), small(1936x1296). Sensibilidade : ISO 100-1600. Velocidade
de obturador: 30 a 1/8000 de segundo . Velocidade máxima de sincronismo de
flash: 1/250 de segundo .
Acessórios:
- transmissor sem fio
- bateria de íons de lítio recarregável en-el3e
Lote 2 - Câmera Digital
Com visor LCD de 2 polegadas; flash embutido; zoom óptico de no mínimo 3x;
imagem digitalizada, colorida de 7,1 megapixels; com cartão de memória de 1 GB
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(mínimo), capa protetora; carregador com 4 pilhas recarregáveis; alimentação com 2
pilhas AA.

LOTE 3
Item Quantidade Unidade
1

4

Unidade

DESCRIÇÃO
Projetor multimídia, conforme especificações
técnicas anexas

Lote 3 - Projetor Multimídia
Alta durabilidade da lâmpada: 3000 horas no modo de alto brilho podendo chegar a
4000 horas se ligado no modo econômico. Entrada para PC (Entrada VGA/RGB):
(mini-subx1). Entrada vídeo composto: (1 RCAx1). Entrada S-Vídeo: (Mini Dinx1).
Entrada vídeo componente: (via mini D - SUBx1). Entrada de áudio: (2 RCAx1).
Saída para monitor: (mini d-subx1). Tecnologia LCD. Brilho: 2.000 Ansi lumens.
Resolução nativa: SVGA 800X600 pixels. Controle remoto: seleção entrada, Power,
aspecto de imagem, modo de cor, volume, e-zoom, A/V mute, freeze, menu, help,
auto pg up/pg down, esc e enter. Contraste: 400:1, com excelente definição das
cores escuras. Nível de ruído: 35 DB (alta luminosidade)/28 DB (baixa
luminosidade). Correção de trapézio: vertical +/- 30 GRAUS. Método de projeção:
teto, frontal e traseiro. Lentes: Tipo - Foco manual, F-N: 1.4, FOCO: 16.6 MM,
ZOOM: 1.0 - 1.35. Lâmpada: Tipo 170 W UHE, 3000 H (alta luminosidade), 4000
(baixa luminosidade). Cartão de som: 1 WATT. Distância de projeção: 0,9 A 12,1 M.
Correção de Keys tone vertical: +/- 30°.

LOTE 4
Item Quantidade Unidade
1

2

Par

2

4

Unidade

DESCRIÇÃO
Aparelho de rádio comunicação, conforme
especificações técnicas anexas
Aparelho de GPS, conforme especificações
técnicas anexas

Lote 4 - Rádio Comunicador
- alcance 9,6 km
- 14 canais
- 38 códigos de segurança
- 5 tons de confirmação de chamadas
- display com carga de bateria
- acompanha 2 baterias recarregáveis
- carregador duplo de mesa - bivolt
- clipe de cinto removível
- função monitoramento de canais
- função busca de canais
- bloqueio das teclas
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Lote 4 - GPS
1 - Características:
- Receptor GPS de alta sensibilidade
- abrangência de 1286 cidades mapeadas e 269 cidades auditadas e navegáveis,
com mapas atualizados
- 560.000 pontos de interesse, entre restaurantes, hotéis, postos de gasolina, e etc,
classificados e selecionados pelo guia quatro rodas , veja e telelistas
- indicação visual e sonora das rotas,oferecendo maior confiança e precisão
- visualização do mapa de 3D e 2D, que facilita a visualização do mapa e navegação
- modo noturno ou diurno, com regulagem de brilho da tela
- opções de rota mais rápida ou mais curta e evitar vias
- opções de recalculo de rota e alerta de velocidade
- indicação de distância e tempo restante
- indicação de manobra por manobra
- possibilidade de cadastrar e alertar sobre radares
- várias opções de navegação: carro, caminhão, táxi, pedestre, bicicleta
-configurações avançadas: cores, luz, opções de mapa, zoom inteligente
- Hodômetro
- função demo
- função de auto completar
- teclado QWERTY
- tela touch screen (sensível ao toque)
- não há mensalidades
- informações de texto e comando de voz em: português e espanhol
2 - Especificações técnicas
- receptor GPS: 20 canais, SIRFstart III
- processador de 400MHz
- memória: 64 MB RAM e 256 MB ROM
- slot para cartão SD/MMC(cartão incluso)
- display: 3,5” TFT – 65.000 cores – 320x240 pixels – touch screen
- bateria: 1200 mAh Li-ion
- USB : V 1.1
- alto-falante embutido
3 - Municípios em MINAS GERAIS abrangidos: Belo Horizonte, Betim,
Confins, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Ibirité, Itabira, Mariana, Nova Lima, Ouro
Fino, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São João Del Rei, Sete Lagoas,
Tiradentes, Uberaba, Uberlândia e Vespasiano.

LOTE 5
Item Quantidade Unidade
1

4

Unidade

Descrição
Clinômetro, conforme especificações técnicas
anexas
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Lote 5 - NÍVEL CLINÔMETRO
- nível clinômetro tipo abney – comprimento de nível 5-1/4 polegadas (134 mm), arco
de duas polegadas graduado de 0 a 90 º em ambas as direções, Vernier permite
ajustar para leituras de até 10 minutos de arco, leitura em percentual de 0 a 100%
em ambas as direções com capa protetora e alça para uso no cinto.
2 - Justificativa da Aquisição:
Justifica-se esta aquisição para suprir as necessidades da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana e atender ao Projeto Estruturador da
RMBH.
3 - Condições Comerciais:
3.1 - É condição indispensável e obrigatória, para análise da aceitabilidade da
proposta, que seja enviada pelo licitante, detentor da melhor proposta, declaração
de que o produto ofertado atende os requisitos técnicos mínimos previstos nos
quadros dos lotes 1 e 2 do item 1 deste Anexo Único. A declaração deverá ser
emitida pelo licitante conforme modelo a seguir e assinada por quem possua
poderes para representá-lo em juízo ou fora dele, comprovando-se esta condição,
por ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado na entidade
competente (Junta Comercial ou Cartório Oficial) ou ainda, por meio de Certificado
de Registro Cadastral ou de procuração, pública ou particular, desde que
acompanhada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, conforme modelo a
seguir:

DECLARAÇÃO
O fornecedor
............................................., com inscrição no CNPJ n.º
..............................., sediado na ........................., vem declarar, sob as penas da
Lei, que o produto ofertado atende aos requisitos técnicos mínimos elencados no
subitem 1do Anexo I.
Data e local:
Fornecedor:
Representante Legal:
Cargo:
_______________________
Identificação do declarante

3.2 - Condições de entrega: A entrega do produto será realizada perante servidor
credenciado pela DG/SPGF/SEDRU.
3.2.1 - Para os fins deste edital, considerar-se-á como prazo de entrega imediata o
período de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
3.3 - Local da entrega: A entrega dos equipamentos, objeto desta licitação, deverá
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ser realizada junto a Diretoria de Gestão, DG/SPGF, localizada na Rua Bernardo
Guimarães, nº. 2.731/6º andar, Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG, no horário
agendado pela Secretaria.
3.4 - Do Pagamento - Para execução do pagamento de que se trata o subitem 12
do edital o fornecedor vencedor deverá emitir a(s) Nota(s) Fiscal(is) ou Nota(s)
Fiscal(is) Fatura(s) correspondente, sem rasuras, em valores unitários e global, em
nome da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
CNPJ 05.475.097/0001-02, situada na rua indicando Rua Bernardo Guimarães, nº.
2.640/10º andar, Santo Agostinho, em Belo Horizonte/MG o número da conta, nome
do banco e a respectiva agência.
3.4.1 - Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias, após o recebimento definitivo
dos produtos, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, conferida e
atestada pela unidade responsável.
3.5 - Avaliação de Custo: Atendendo ao disposto no artigo 6º, inciso I, alínea “e”, do
Decreto nº 44.786, de 18 de abril de 2008, a Diretoria de Gestão - DG/SPGF,
procedeu à consulta de mercado para verificação dos preços e estimativa de custos.
3.5.1 - A estimativa foi feita por pesquisa de preços no mercado, no mínimo
de 03 (três) fornecedores.
4 - Metodologia:
O critério de aceitação das propostas será MENOR PREÇO POR LOTE de acordo
com as especificações constantes no objeto deste Edital.
5 - Dotação Orçamentária:
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias
nºs: 1471.15.127.047.1120.0001.449052.07.10.1.1;
1471.15.122.701.2002.0001.449052.07.60.1.0;
1471.15.127.047.1120.0001.449052.08.10.1.1;
1471.15.122.701.2002.0001.449052.08.60.1.0;
1471.15.127.047.4226.0001.449052.06.10.1.1;
1471.15.127.047.4226.0001.449052.08.10.1.1;
1471.15.127.047.4226.0001.449052.10.10.1.1.
6 - Garantia: O objeto desta licitação deverá apresentar prazos de garantia contra
defeitos de fabricação e validade de no mínimo 12 (doze) meses, contados da data
do recebimento definitivo. Quando os produtos já tiverem prazos de
garantia/validade superiores ao estabelecido, serão estes os considerados.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PREGÃO N° 006 /2008 - TIPO ELETRÔNICO
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2008
(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA
PREENCHIMENTO PELA PROPONENTE
PROPOSTA
Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Representante Legal
Estado civil do Representante
Legal
Identidade do Representante Legal

Nacionalidade do
Representante Legal
CPF do Representante Legal

LOTE ___ - DESCREVER O VALOR UNITÁRIO
MATERIAL SOLICITADO DE
R$
ACORDO COM O ANEXO I DO
EDITAL.
Marca

VALOR TOTAL
R$
Modelo

Prazo de
Garantia
Prazo de
Entrega
Prazo de Validade da Proposta
Data:
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o
fornecimento do objeto da presente licitação e que estamos de acordo com todas as
normas da solicitação de propostas e seus anexos.
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