EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016
Processo n° 12/2016
Tipo de Licitação: Menor Preço
(EXCLUSIVO ME/EPP)

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática: Computador, Adaptador Wireless,
Licença, fone e scanner, conforme especificações contidas no Anexo II.

1. DO MOTIVO DA RETIFICAÇÃO:
Fica retificado o Edital de Abertura do Pregão Presencial nº 02/2016 – Processo nº
12/2016, para que o Tipo de Licitação por “Menor Preço Global”, passe a ser por
“Menor Preço por Item”.

2. DAS ALTERAÇÕES:
Ficam alteradas as redações da alínea “b” do item 5.3, do item 5.4, do item 7.3, do
subitem 7.3.1, do item 7.7, do subitem 7.7.1 e do Anexo III do Edital de Abertura do
Pregão Presencial nº 02/2016, na qual passarão a vigorar com as seguintes redações:

5.3. A Proposta, conforme modelo constante do Anexo III, deverá conter os
seguintes elementos:
(...)
b) Preços unitários e totais dos itens, expressos em moeda corrente nacional,
incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas,
tributos, fretes e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou
indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação,
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
5.4. É possível a apresentação de proposta parcial para o lote único, devendo a
licitante contemplar apenas os itens que for de seu interesse.
7.3. O julgamento será feito pelo critério de menor preço total por item,
observadas as especificações e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste
Edital;
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7.3.1. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o preço do item por
extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da
proposta.
7.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes,
inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes
inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante,
observada em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$ 50,00
(cinquenta reais) para os itens 1 e 5, e a redução mínima entre eles de R$
10,00 (dez reais) para os itens 2, 3 e 4, aplicável, inclusive, em relação ao
primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem
dois ou mais lances do mesmo valor;
7.7.1 – A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o
preço de cada item.

ANEXO III
PREGÃO 02/2016

PROPOSTA
DADOS DO LICITANTE
Denominação:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Cidade/UF:

CEP:

Telefone:
e-mail:
OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática (Computador, Adaptador wireless,
Licença, fone e scanner), conforme especificações constantes do Anexo II do Edital –
Termo de Referência.
A apresentação desta proposta será considerada como indicação bastante de que
inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.
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Item

1
2
3
4
5

Descrição Resumida

Microcomputador
Compacto
Adaptador wireless
Licenças de Sistema
Operacional
Fone de ouvido com
microfone
Scanner Portátil

Unidade de
Fornecimento

Qtde.

Unidade

1

Unidade

1

Unidade

6

Unidade

1

Unidade

1

Preço
Unitário
(R$)

Preço Total
(R$)

Marca, Modelo
e Procedência

Deverão ser entregues, juntamente com esta proposta, prospectos, manuais, catálogos
ou qualquer outra documentação técnica do(s) fabricante(s) ou fornecedor(es) dos
produtos ofertados.
Prazo de validade da proposta: _____ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir da
data de apresentação da proposta.
Prazo de entrega: O prazo de entrega dos equipamentos será de 15 dias, contados da
data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
O prazo de garantia dos equipamentos será de 12 (doze) meses, na modalidade balcão,
contados da data de emissão do Recibo Definitivo.
DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações
exigidas no Termo de Referência - Anexo II do Edital.
DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e
indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros:
tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, fretes e lucro.

São Bento do Sapucaí, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________
Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: _____________________
RG do representante legal: _______________________
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3. DA MANUTENÇÃO DA DATA DA SESSÃO PÚBLICA
FICAM MANTIDAS todos os itens, cláusulas e anexos do Edital de Abertura do Pregão
Presencial nº 02/2016 não retificados por este Edital.
FICA mantida a data e horário da Sessão Pública de Recebimento, abertura de
envelopes e julgamento das propostas para o dia 30/11/2016 às 9hs.

São Bento do Sapucaí, em 11 de novembro de 2016.

Lucas José Ribeiro
Pregoeiro

Paulo Cândido Ribeiro
Presidente da Câmara
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