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PREGÃO PRESENCIAL NO 01/2017
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIJ:NTE
E MATERIAL DE INFORMÁTICA

1.

O CONSELHO DE ARQUrTETI.'RA E IlRBANJS~C
DA BAHIA CAU/BA, autarquia federal, criado pela Lei nO 12.378/2010, inscrito no CNPJ/MF sob o
nO 15,158,665(0001·03, mediante a Pregoeira designada pela Portaria de nO 01(2017,
de 6 de janeiro de 2017, torna público que, na data, horário e local indicados, em
conformidade com a Lei nO 10.520, de 17 de julho de 2002, com o Decreto nO 3.555,
de 08 de agosto de 2000, com a Lei Complementar 123, de 2006, alterada pelas Leis
Complementares 128 de 2008 e 147 de 2014, pelo Decreto I~O 8.538 de 2015,
sujeitando-se, no que couber, às disposições da Lei nO 8.666}9::':, L~21 de junho de

1993 e alterações posteriores, torna públku aos i.1te:essadc.:

(il.t.:

estará realizando

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO Mb~OR PREÇO POR
ITEM, destinada a contrattl~,ão de fornecimento de materiais de expediente e
materiais de informática para atender necessidade do CAUjBA, COnl"(..rme as condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1

2,

2.1

A Sessão de Abertura do presente Pregão será ,-E..''! ::Jda na Sede do
CAUjBA, localizada na Rua Território do Guaporé, nO 218, ?itUL>-â, Salvador, 30 de
junho de 2017, às 9h,

DO OBJETO
Constituiobjeto do presenteprocessolicitatório a contri'!taçãode empresa
para fornecimento de materiais de expediente e materiais .~_. informática para
atender necessidade do CAUjBA, confOrr,l€ condições es::õLll:.!.s~;dasneste Edital e
Termo de Referência (Anexo I).

3,

3,1

DA AMOSTRA
A Pregoeira poderá requerer da(s) empresa(s) classifiC"l'ia(s) em primeiro
lugar
amostra(s)
does) respectivo(s)
produto(s),
nt f
deverá(ão)
ser
apresentada(as) no prazo de 02 dias úteis, a contar da data C~ «:licitação, junto ao
CAUjBA, no endereço descrito no Item 1.1 deste Editai, r'-,rn conferência do
produto com as especificações constantes no Termo de R2ferência, ficando
vinculada a adjudicação dos itens
à aprovação pelo se",-"dor responsável,
registrada em termo próprio.
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3.2

A critério da Pregoeira, a apresentação da amostra po !,'rá ser substituída
pelo envio de catálogos, folders, manuais, laudos, etc., quanrJ(' tais documentos
contenham as especificações ou características do produto ofert~ldo.

3.3

Se a amostra (ANEXO 11) apresentada pela primeira classificada não for
aceitável, a pregoeira poderá convocar a segunda classificada para verificação da
amostra e, assim, sucessivamente, até a verificação de ufD~1 que atenda às
especificações do Termo de Referência.

4.

DOS CRITÉRIOS DE PARTICAPAÇÃO

4.1

Poderão partidp~i de~tePregão Presencial:

4.1.1

As pessoas jurídicas de pequeno porte e microempn''':ia que pretender se
dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da :_ei Complementar
123{2006, bem como as cooperativas que tenham auferido, ,o ano calendário
anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (conf(:r 'i,e disposto no art.
34 da Lei 11.488/2007), deverão compru.ar o seu enquadram\~"lto em tal situação
jurídica através de declaração específica para esse fim (ANEXO VIII);
utilizar

4.1.1.1

A declaração mencionada no item anterior deverá ser entregue à Pregoeira,
no início da sessão pública do Pregão, fora dos envE:k·::-,'~de preços e da
documentação;

4.1.1.2

O credenciamento do licitante como microempresa DLd', xesa de pequeno
porte somente será procedido pela Pregoeira e Eq.L~:·' de Apoio, se a
interessada comprovar tal situação jurídica, na forma 2s:"l.:)elecida no item
4.1.1 deste Edital;

4.1.1.3

A responsabilidade pela declaração de enquadrarr;er.·.'~, 'onforme previsto
nos itens anteriores, é única e exclusiva do licitante que, T( idsive, se sujeita a
todas as consequências legais que possam advir de uni 2; ::uadramento falso
ou errôneo.

4.1.2

Detenha atividade pertinente e compatível com o S~l.!ojj-_"_j social;

4.1.3

Comprove possuir os documentos de habilitação exigidos;

4.2

Não poderão participar deste Pregão:

4.2.1

Pessoas jurídicas que se encontrem em regime de :tfncordata
processo de falência, sob concurso de credores, dissolução e 11':, ",{;;ação;

ou em

4.2.2

Pessoas jurídiC3s Que estejam com o direito de licitar e contratar
Administração Pública suspensos ou que tenham sido declar~cG5 inidôneas;

com a

4.2.3

Pessoas jurídicas que não se enquddre no Item 4.1.1
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5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1

A licitante deverá fazer-se presente na Sessão de !,!)\~rtura do Pregão
mediante representante legal, devidamente munido de documE 1:0 que o credencie
a participar deste certame.

5.2

O credenciamento (ANEXO V) far-se-á por meio de insnumento público de
procuração ou instrumento particular (ANEXO IV), atribuinc:J ao credenciado
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar teriOS os demais atos
pertinentes ao certame em nome da proponente,

5.3

Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assem0;, l'~do da empresa
proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decuirência de tal investidura.

5.4

Tanto na Credencial como na Procuração deverão cor,':.:.,", expressamente,
os poderes para formular lances, negociar preços e praticar t..
,,::
':C; os atos inerentes
ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas (2 ases licitatórias.

5.5

Cada credenciado poderá representar apenas uma ern.:.:;~sa, o qual deverá
estar munido de Cédula de Identidade.

5.6

O Credenciamento (ANEXO V), juntamente com os 1., ,::umentos da sua
comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentacic
ia início da sessão
pública de Pregão à Pregoeira, fora dos envelopes de preços~; ~..documentação.

5.7

Para exercer o direito de participar do Pregão é obri96 ')ria a presença de
representante legal da licitante à sessão pública referente ac ~,j,~~mo,sob pena do
não recebimento dos envelopes.

5.8

A falta ou incorreção dos documentos mencionados e:li , ~~nsanteriores não
implicará na exclusão da empresa do certame, mas impedil'cl L ,:i)resentante de:;ê
manifestar e de participar dos lances verbais e demais f':.eJ.,' do procedimento
licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorrE:ç2i,j

6.

DA SESSÃODEABERTURAE RECEBIMENTODOSE,NELOPES

6.1

A sessão para recebimento e abertura dos envelopE';; "'" presente certame
será pública, dirigida pela Pregoeira do CAUjBA, em conforn-::_... ~ com a legislação
aplicável, os termos e condições deste Edital e seus anE:X:~f:_,
10 local e horário
estabelecidos no Item 1.1.

6.2

Declarada aberta a sessão pela Pregoeil'a, rJa data o;_ :\'Adria f,xaC:os, oCa)
representant~ da licitante <=.;Jrescntélrá
declaração dando ciência .je que cumpre(m)
plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO IX), sob I: 'la de não poder
participar do Pregão, e apresentará os envelopes contendu .:, c- ,,;30sta GE:preç:J$ .2
Rua 1erritório do GUrlpo!e 11 J, PiWDrl L["P'.~ 1830-520 Sai iI aJ(I! /uA .
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os documentos de habilitação (Envelopes 1 e 2), e a partir
será aceita a participação de novas licitantes.
6.3

Q

;~~semomento, não

Os envelopes da proposta de preços e dos documl~"I:'iJS de habilitação
deverão ser entregues Fechados contendo em seu ?,xl-" ar as seguintes

informações:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO i:>A ,,'HIA - CAU/BA
PREGÃO N° 01/2017
RAZÃo SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
NO DO C_N.P.l. DA EMPRESA LICITANTE
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃü
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO LM .,IHIA - CAU/BA
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO NO 01/2017
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE
N° DO C.N.P.l. DA EMPRESA LICITANTE

7.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (E;l'ii·I.OPE 01)

7.1

A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelulJ~ ".1crado e elaborada em
1 (uma) via digitada ou datilografada, prE.ferencialmente, conforme modelo de Proposta
de Preço (ANEXO 111), redigida com clarezE! em língua port~,:;uesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas se!:"' entrelinhas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada em sua última folha e :·ut.·'cada nas demais pelo
representante legal ou procurador. A prop0sta deverá cons!.....
, . '-i1bém a razão social, o
n.O do CNPJjMF da licitante e o nome completo de seu signai:or

7.2

A Proposta de Preços deve conter:
a) PREÇO UNITÁRIO e TOTAL proposto para cada item, expr€;3S~_.
2m reais CR$), à vista,
válido para ser praticado desde a data da apresentação ;_i,;_ r"oposta, até o efetivo
pagamento.
b) PRAZO DE VALIDADE DOS ITENS ADQUIRIDOS, que deve cc.
meses, contados a partir da data de entrega dos materiaisjproc
c)

MARCA do objeto ofertado, bem como as especificações
consoante exigências editalícias;

,) no mínimo 12 (doze)
iros ao CAUjBA;
,"i2talhadas do mesmo,

d) VALIDADE DA PROPOSTA, que não poderá ser inferior a 60 {.~C<~2nta) dias, a contar da
data de sua apresentação;

(

J!"
7.3

OS preços ofertados devem ser cotados em moeda con :Ilte nacional, contendo
até duas casas decimais.

-------------~Rc~"~rd~-~';~·A....,.·",lla"".::-'),,::-,

1"'' '-,
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7.4

Em caso de omissão do prazo de validade da P!". :Jsta e garantia,
implicitamente considerado o prazo acima estabelecido.

7.5

Nos preços cotados devem estar inclusas todas as dE:,Jesas que influam nos
custos, tais como: despesas com custo, transporte, seguro e f",:::te, tributos (impostos,
taxas, emolumentos,
contribuições
fiscais e para fisCi:<I:,",),obrigações sociais,
trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de quaic,;·;. natureza e todos os
ônus diretos;

7.6

Não sendo emitida a Ordem de Fornecimento a Nota lê Empenho respectiva
dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta po..,0 rá ser prorrogada por
até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Adminis!.,~ :;~o, assim concordar;

7.7

Poderão ser admitidos, pela pregoeira, erros de nat!...·;';')S formais, desde que
não comprometam o interesse público e da Administração.

7.8

Os preços propostos serão considerados completos e.:; ,; 'cntes para a aquisição
dos itens, objeto desta licitação, sendo desconsiderada :'J ,quer reivindicação de
pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de P;~(: Ja licitante;

7.9

Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos Ol, : "Iüiretos, omitidos pela
licitante ou incorretamente cotados que não tenham caus,.,~~'
' ,j desclassificação por
preço inexeqüível serão considerados cornO inclusos nos pi't:",' devendo os produtos
serem fornecidos sem ônus adicionais, e não serão consideraí.~;~"'Jleitos de acréscimos;

7,10

Não serão consideradas cotações opcionais;

7.11

Não é permitido apresentar cotação para fornecimer,:_lI ;;ín quantitativo
ao estabelecido neste Edital;

7.12

O CAU(BA não se enquadra como contribuinte
computar em seus preços a alíquota plena.

B.

de '.\"

DA SESSÃO DE ABERTURA, ETAPA DE LANCL,
PROPOSTAS

8.1

será

inferior

" devendo a licitante

. JULGAMENTO DAS

Na data, horário e local estabelecidos no preâmbulo ~ _ '2 Edital 5erá aberta a
sessão pública para realização do Pregão Presencial a ser íKc ':ida pela Pregoeira do

CAUjBA.
8.1.1

Não será aceita a participação de licitante retardatál :,' t>
declaração de habilitação (ANEXO IX) a não ser como ouvint~:f

8.2

Somente poderá participar da fase de lances verbais
representante da licitante devidamente credenciado (a);

IJ[;

que nãú ã~reSE:nta:'

,resente certame o (a)

0.\

~-'

8.3

Na sessão de abertura, a Pregoeira receberá o credE!<_: .nento (ANEXO V) e a
declaração de habilitação (ANEXO IX), os envelopes contendo i-) proposta de preços ~
~
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documentos de habilitação, procedendo, em seguida, à E Jertura dos envelopes
relativos à proposta de preços, obedecendo aos seguintes procE:dimentos:

8.3.1

Exame da conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e
classificação das propostas em confronto com o objeto e exigêr.:ias editalícias;

8.3.2

Classificação das propostas escritas de menor preço t;,: daquelas apresentadas
com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cen<1) em relação ao menor
preço;

8.3.3

Colocação das propostas em ordem crescente de preço '.:otado para que os seus
representantes legais participem da etapa competitiva, por m~~ju
de lances verbais;

8.3.4

Havendo empate no terceiro vaiar, serão selecionadas todas as licitantes que
tenham ofertado o menor preço para a etapa de lances verbal::'

8.4

Os lances verbais serão formulados de modo sucessivü em valores distintos e
decrescentes. Classificadas as propostas e iniciada a etapa \',0mpetitiva, a Pregoeira
convidará individualmente
as licitantes classificadas, de f ,)rma sequencial, para
apresentar lances verbais começando pela licitante detenk';'~~ da proposta de maior
preço, e, em seguida, as demais classificadas na ordem decre:;.: ~nte de preço;

8.4.1

Havendo interesse das licitantes de continuar com )s lances, a Pregoeira
realizará umcl nova rodada, começando pela autora da últiméJ ,roposta de maior preço
e, assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, r:, o haja mais lance e se
obtenha, em definitivo, a proposta de menor preço;

8.4.2

A licitante que não apresentar lance numa rodada fic~:,_ excluída dessa etapa e
terá mantido o seu último preço apresentado para efç;,~,..'de ordenamento de
propostas;

8.5

Encerrada a etapa competitiva, po,' falta de interesse J( ~ licitantes de continuar
com os lances, as ofertas serão orden;:.das, exclusivamente, pelo critério do menor
preço por item;

8.6

Sendo aceitável a oferta de menor preço, será ver, ..udo
condições de habilitação da licitante que a tiver formulado;

8.7

Constatado o atendimento pleno às exigências eOlti: ,das será declarada a
proponente vencedora, sendo-ille adjudicado o objeto licitaúc.;

8.8

Se a oferta não for aceitável ou se a proponente nã...:,atender às eXlgencias
editalícias, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes, nn ordem de classificação,
até a apuração de uma proposta, sendo é.i respectiva propOil(;."', ,:~Jeclarada vencedora e
a ela adjudicado o objeto deste Edital;

8.9

Verificando-se,
no curso da análise, o desCi.~!'
. .,: irnento de
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a proposta será des.~: 5sificada;

8.10

o atendim2r:to

das

requisitos ~ (

,J

•

Não se considerará qualquer oferta de vantagem não VI>vista neste Edital e seus ~
Anexos;
~
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8.11

A Pregoeira, após declarar o encerramento da fase dI? _mces verbais, ordenará
as propostas em ordem crescente de preço e a ação declarará vencedora aquela de
menor preço por item, encaminhando o processo à autc"i'dade superior para a

homologação e adjudicação;
8.12

8.13

8.14

8.15

A falta de manifestação imediata e motivada da dtante que se julgar
prejudicada com a decisão prevista no subitem anterior impl ttará na decadência do
direito de recurso;
Quando da análise das propostas, serão desclassificad..;.;:~quelas que:
apresentarem preços excessivos ou preços manifesta" 1- ·nte inexeqüíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter sua viabilidade iemonstrada através de
documentação que comprove sejam compatíveis com a execuçi' :.)do objeto.
as que não atenderem as exigências contidas neste Preq ia.

8.16

Não se admitirá proposta que apresente preços gl(J:J~:;:JU unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços r_~'~ insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda qu,: ste Pregão não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a ~T! iteriais e instalações de
propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie ~ :)·,!·cela ou à totalidade da
remuneração.

8.17

Serão aplicadas as penalidades
declarar falsamente.

9.

9,1

9,1.1
9.1.2

9.1.3

previstas na Lei 8.Gtô/1993

à licitante que

DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE02)

Após a fase dos lances, a Pregoeira procederá com a;:,' ~rtura do Envelope 01 Documentos de Habilitação da licitante vencedora, o qual c"'\'crá conter os seguintes
documentos:
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo,
estatuto
posteriores alterações contratuais,
vigor, no caso de sociedade por
acompanhado da ata de eleição de

social, contrato social :.....1 sua consolidação e
devidamente registradas nrJ junta comercial e, em
ações, estatuto social, (,.. do atual capital social
sua atual administração, !"':.L;jtrados e publlCi~,joS;

Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fr.lOS impeditivos

da sua

habilitação;
(
9.1.4

Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumpr[mt:i'to
XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.

Rua TerritórIO do
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9.1.5

9.1.6
9.1.7

Certidão negativa de falência ou concordata expedida ~.elo distribuidor
da pessoa jurídica, corrodata de emissão não superior a 90 (ne ~nta) dias.

da sede

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jur" .'..a (CNPJ);
Certidão negativa de débitos relativos às contribuições

previdenciárias

e às de

terceiros;

à dívida

9,1.8

Certidão conjunto negativa de débitos relativos aos UL',_:tos federais e
ativa da União;

9.1,9

Certidão que prove a regularidade para com a Fazerw-_;é:stadual e Municipal da
jurisdição fiscal da empresa;

9.1.10

Certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo ai~Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS);

9.1.11

Prova de inexistência de débitos inadimplidos peranL.: a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos tern')s do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-L~_. ,.0 5.452, de 10 de ma~o
de 1943, e de acordo com a Lei Federal nO 12440/2011.

9,1.12

02 (dois) atestados emitidos por pessoas jurídicas de '.>i"eito público ou privado,
emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ((1("]provando a aptidão da
licitante para o fornecimento do objeto deste edital.

9.2

Os documentos exigidos para habilitação deverão SE:r .:ipresentados em cóp~a
autenticada por tabelião de notas ou conferidos com os ori~,. ,,115 pela equipe de apoio
da Pregoeira, e somente será reconhecida a validade após vaificação pela Pregoeira
mediante acesso a página oficial da internet do órgão respecüF;;

9.3

A não apresentação de qualquer dos documentos ;didonados
nos 9.1 ou a
apresentação em desacordo com as disposições deste edital ou da legislação pertinente
implicará na automátici'l inabilitação da licitante interessada;

9.4

As certidões
legislação em vigor;

9.5

Conforme artigo 32, §
documentos previstos na lei
Cadastral, desde que esteja
documentos devem constar do

9.6

Não serão aceitos pela Pregoeira quaisquer d(-C'..':Ientos, envelopes Ol_;
invólucros, encaminhados através dos Correios ou que ch':'~:duemantes ou após a
abertura da licitação.

deverão estar no prazo de validad(

n consonância

corn ã

30, e artigo 36, § 1°, da L.::.
i 8.666/1993,
parte dos
poderão ser substituídos pei-: ::ertificado de R:=gistro
o Certificado dentro do pr: .,) validade. Os demais
envelope de Habilitação;

Ru~ lerritório do GUJporé 21S, Pitubl (fP-41S3ü-S:W Sillvaum/BA
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10.

DOS ESCLARECIMENTOS, DAS PROVIDÊNCIAS E fJA IMPUGNAÇÃO DO
EDITAL

10.1

Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, provid'ências ou impugnar este

ato convocatório, devendo encaminhar as razões por escrit('" ao pregoeiro, até 02
(dois) dias úteis antes

Da

data fixada para o recebimento das í.:opostas, com indicação

do número do pregão e o órgão licitado r, onde serão protDco,~ ,:los no horário das 8:30
às 12h e das 13:30 às 18h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, na sede do
CAUjBA, no endereço descrito no Item 1.1. deste Edital.
10.2

Caberá

à pregoeira decidir sobre a petição no prazC' de 24 (vinte e quatro)

horas.
10.3

Acolhida a petição de impugnação contra este ato

CC1\

.-,catório, será designada

nova data para a realizaçãodo certame, na forma da lei.

11.

11.1

11.2

DOS RECURSOS

Declarada a verocedora,ao final da sessão, qualquer :L',:, 'ante poderá manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorre da declsi.1l da Pregoeira, que será
registrada resumidamente em ata quando lhe será concedido (. prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando as demã,:; licitantes desde logo
intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, vLk~ começarão a correr do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguradavista ir' ediata dos autos.
O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito ':iu:~,pensivo;

11.3

O acolhimento do recurso importará na invalidação ap<...'
._5 dos atos insuscetíveis
de aproveitamento;

11.4

Os autos do processo permanecerão com vista franquc:.-da aos interessados no
CAU-BA,durante o horário normal de expediente;

11,5

A falta de manifestação imediata e motivada da licitar:t:~importará a decadência
do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pa:( Pregoeira ao vencedor.

11.6

Os recursos e contrarrazões de recursos, deverão ser dirigidos à Pregoeira e
registrados na sede do CAUjBA, localizada na Rua Territói";'; do Guaporé, nO 218,
Pituba, Salvador, Bahia, no horário normai de expediente, qLE _:eja,das 08:30 às 12h e
das 13:30 às 18h, de segunda a sexta-feira.

11.7

Decididos os recursos, a autoridade competente fará '.L ,Jjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor;

11.8

Homologada a licitação pela autoridade competer:ú:, o adjudicatário será
convocado para assinar o contrato no prazo definido em edite', ~

Rua Território do GUJporé ? 1« Pituba \ID·11830-52ú
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11.9

Se a licitante

vencedora,

convocada

dentro

do pn:vJ

de validade

da sua

_t'

t. 40, Inciso XVI, da lei

em desacordo com as condiçóe"

deste Edital não será

proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no
10,520/2002;
11.10

O recurso interposto
conhecido;

11.11

Os autos do processo permanecerão com vista franqll_!7nda aos interessados no
CAUjBA, durante o horário normal de expediente;

11.12

Na contagem aos prJWS estabelecidos neste Edital, eXt :_lir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o do vencimento;

12.

12.1

12.2

DO CONTRATO

Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, ·,erá firmado termo de
contrato (ANEXO VI) com a licitante vencedora, com \' :~_
~ncia a partir de sua
assinatura, não podendo ser prorrogado.

O CAU{BA convocará a licitante vencedora para assini-_'(o termo de contrato,
dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nO 8.66C, , ~93.

12.3

à contratação,

O prazo de convocação poderá ser prorrogado urr:a Jez, por igual período,
quando solicitado pel~ lic;!:ante vencedora, durante o seu " -.Jnscurso, e desde que
aceito motivo pelo CAU{BA;

É facultado ao CAU{BA, na hipótese da convocada

12.4

iio assinar o termo de
contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar as IicLHltes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas rr.'.i :as condições propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atll3! .~ados de conformidade
com o ato convocatório, ou revogar a licitação indepenc.~r_emente da cominação
prevista no art, 81, da lei 8,666/1993,

12.5

Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entre.g(_) das propostas, sem
convocação para a contratação, ficam os licitantes libex;:,~:os dos compromissos
assumidos.

i

12,6

O preço consignado no termo de contrato não será re~i:f ~:.:Jdo.

13.

DA PRESTAÇÃO DO OBJETO, DO RECEBIMENTO ." JA FISCALIZAÇÃO

13,1

O objeto deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) l;;';'_ '. úteis, a contar da data
de solicitação, na sede do CAU{BA, localizado na Rua Terri~~' ~) do Guaporé, nO 218, ~~
Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41830-520, em estrita confo:,' .:.:ide com o Edital e o
Termo de Referência,
__

(

J11
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13.2

O CAU/BA poderá,

se entender

necessário,

receb._.r o

material

licitado,

provisoriamente, pelo responsável pelo seu acompanhamento ~"fiscalização, para eFeito
de posterior verificação de sua conformidade com as espb. f'icações constantes no
Termo de Referência, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
13.3

O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, qUdndo em desacordo com
as especificações constantes no Termo de Referência, devendo ser substituído no prazo
de 02 (dois) dias úteis, às custas da Contratada, sob pena de a :dicação das penalidades
previstas neste edital.

13.4

O objeto será recebido definitivamente, no prazo de '~/,~ dOis) dias úteis, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e conseOJf,-,te aceitação, mediante
termo circunstanciado.

13.5

Nos termos do art. 67, § 10, da Lei nO 8.666, de ,.'-)93, este órgão público
designará um representante para acompanhar e fiscaliza: a entrega do objeto,
anotando em registro próprio todas as ocorrências relaci(jj~(:.Jas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização das falh,J5 íU defeitos observados.

14.

DO PAGAMENTO

14.1

O pagamento será efetuado até 05 (cinco) dias út,..;:, contados a partir da
entrega e recebimento definitivo, mediante a apresenta;:!.;: do documento fiscal
competente (nota fiscal/fatura), devidamente aprovado pele :..-_':ntratante, por meio de
ordem bancária de crédito, em depósito em conta u rente, na agência e
estabelecimento bancário indicado pela Contratada.

14.2

O pagamento a ser efetivado pelo Contratante será r-ealizado mediante prévia
verificação da regularidade Tiscaie trabalhista da Contratada.

14.3

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, dE::;~:,-que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor deviu. jeverá ser aCl'e5ddo d>2
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apu:;_ us desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamenL, j taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TXjlOO)

365
EM = I x N x VP, onde:

=

I
Índice de atualização financeira;
TX
Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM Encargos moratórios;
N = Número de dias entre J data prevista para o pagamento :,; '1 do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

=
=
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14.4

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota
fiscal/fatura, esses serão restituídos pela Contratante no prazc de 5 (cinco) dias, para
que a Contratada promova as correções necessárias, não re5 ')ondendo a Contratante
por quaisquer encargos :'esUltantes de atrasos na IiquVação dos pagamentos
correspondentes.

15.

DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS

15.1

O descumprimento das obrigações assumidas em ré:.:: J desta licitação e das
obrigações contratuais

sujeitará a(5) licitante(s)

adjudicat:'!"! '(s), garantida

a préVia

defesa, às seguintes sanções:
15.1.1

15.1.2

advertência;

pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitaçih;, será aplicada multa de
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, :I·,::idente sobre o valor da
obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quar~ ,erá causa de rescisão
contratual. Contar-se~á o ~razG a partir do término da dat,:. '~ada para a entrega do
objeto, ou após o prazo concedido às substituições, quando o vbjeto licitado estiver em
desacordo com as especificações requeridas;

15.1.3

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato ou da parcela
inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexecl ;ão total ou parcial das
obrigações assumidas;

15.1.4

suspensão temporária de participação em licitação e,
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;.

15.1.5

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com :l Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição DL até que seja promovida
a reabilitação, na forma da lei;

15.2

Aquele que, convocado dentro do prazo de valida,_\~ de sua proposta, não
assinar o termo de COflI,.c:;to/aceitar nota de empenho (;L, ,strumento equivalente,
deixar de entregar documentação exigida no edital, apreSITi'ar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manti"er a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo !n Jôneo, fizer declaração
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla ,jf, 'esa, ficará impedido de
licitar e de contratar com o CAU e com o poder público, p2i •. prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no :ontrato e das demais
cominações legais.

15.3

As sanções de multas poderão ser aplicadas concornj:,,'1 ::!mente com as demais,
facultada a defesa préVia do interessado no prazo de 5 (Cil"·:,:) dias úteis, contados a
partir da data da notificação.
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16,
16.1

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Obriga-se a licitante a declarar, sob as penalidades \::ç~Js, a superveniência de
fato impeditivo

16.2

à habliitaçnc.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato ::,I,)erveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será aLL."naticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário a:I:.~riormente estabelecido,
desde que não haja comunicação em contrário pela Pregoeir;.~.

16.3

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, E.. , Jir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias cor'~...:utivos. Só se iniciam e
vencem os prazos referidos neste subitem em dia de expedie.' ~.~ no órgão.

16.4

No julgamento da habilitação e das propostas, a pregc.=.;a poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos 6.:, .Jmentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado err: ~'ta e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e cic::isificação.

16.5

A homologação de rc_sult2do desta licitação não implicu., direito

à

contratação.

16.6

As normas disciplinadoras da licitação serão sempre i;,: ~rpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não :...:\1prometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a se] .:'ança da contratação.

16.7

A autoridade competente para aprovação do procedi', '::nto licitatório somente
poderá revogá-lo em face de razões de interesse PÚbl'l.', por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e Sl.{, ... 8nte para justificar tal
conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por .Jrovocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A anulação t:o ;)rocedimento licitatório
induz à do contrato. As licitantes não terão direito à inder,,:. !ção em decorrência da
anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito (j... _ontratado de boa-fé de
ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprir ),c.. lto do contrato.

16.8

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas u 'ndições contratuais, os
acréscimcs ou supre:;~~õc~que se fizerem necessários, atL .. :;% (vinte e cinc:J por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.9

O foro para dirimir os possíveiS litígios que deco(;;; "n1 dos procedimentos
licitatórios, será o da Justiça Federal, Subseção Judiciária dE:~ .....ador, Estado da Bahia.

16.10

Quaisquer informações complementares sobre o pre~·1.:.i
~eedital e seus anexos
poderão ser obtidas na Sede do Conselho de Arquitetura ~"'Urbanismo da Bilhia _.
CAUjBA, localizada na Rua Território do Guaporé, n .Pituba, JO fadar, Bahia o 218, pelo
e-maillicilacoes@cauba,gov,br,
ou pelo telefone 713032,201«.

f"'l!? ~J
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17.

PARTESINTEGRANTES
DOEDITAL

17.1

Integram o presenteEdital, para todos os fins e efeito:,

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
m)

,15

seguintesanexos:

Anexo I - Termo de Referência

Anexo 11- Da Amostra
Anexo IH - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo IV - Modelo de Procuração;
Anexo V - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo VI - Modelo de Termo de Contrato;
Anexo VII - Modelo de Prí'c'Jração;

Anexo VII - Modelo De Declaração De Elaboração De Proposta, ndependente;

Anexo VIII - Modelo de Declaração de Enquadramento como ~~,.::roempresaou Empresa
de Pequeno Porte;
n) Anexo IX - Modelo de Declaração de Cumprimento de Requis,h.:osde Habilitação;
o) Anexo X - Recibo de entrega e recebimento.

Salvador, Bahia, 09 de junho de 2017.
A~Alves
Pregoeira do CAUI BA

Rua TerritóriO do Guapore 218, Plluba CEP-4183ü-5!U Salvador/BA
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ANEXOI
TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial n.o 001/2017

1. Objeto: Contratação de empresa para fornecer materiais de expediente e materiais de
informática para atender necessidade do CAU/BA.

2. Justificativa: A presente licitação é justificadê.l pela necessidade a,; aquisição de materiais
necessários para reposiçãG dC' estoque para atender as demanc as do CAU/BA, visando
manter o pleno funcionamento das suas atividades .

.3... As rubricas orcamentárias e valores estimados para o objeto do Pregão:
6.2.2.1.1.01.02.01.001Material de Expediente
Estimativa de despesa: R$9.000,00 (nove mil reais)
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática
Estimativa de despesas: R$ 6.650,14 (seis mil seiscentos e dnquenta

reais e catorze

centavos)

4. Estimativa de valor global de despesas: R$ 15.650,14 I:~uinze mil seiscentos e
cinquenta reais e catorze centavos).
~

Abertura da fase competitiva do Pregão: A abertura da fase compé titiva terá início previsto
para o dia 30 de junho de 2017, às 9h, na Sc.:!e de. CAUjBA, locali.:ada na Rua Território do
Guaporé, nO 218, Pituba, Salvador, Bahia.

§.,_

local de entrega: A entrega dos materiais deverá ser reaL.:: Ja na Sede do CAUjBA
localizada na Rua Território do Guaporé, nO 21.8, Pituba, Salvado!", ::ahia, CEP 41.830-520.

7. Prazo de entrega: o material/produto deverá ser entregu\,~ no prazo máximo 05
(cinco) dias após a assinatura do Contrato,
Ib

Garantia mínima: A garantia dos material/produto ofertado ,·.ão poderá ser inferior à
garantia ofertada pelo fabricante dos mesmos.

9...

Prazo de validade dos itens ofertados: no minimo 12 (doze) n(~,:,_'s,contados a partir da
data de entrega dos materiaisjprodutos ao CAUjBA;

10. A marca do material ofertado na proposta de preço deverá ser I~\,mtida e entregue estrita
conformidade com o Edital e seus anexos;

RUi)Iemlóflo do 6uapore 218, Plluba li'P-411i30'SW
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11. Prazo de pagamento: até 05 (oito) dias úteis, a contar d3 data de recebimento
definitivo dos materiais, conforme estabelecido no Edital;

12. Após a entrega do material, constatadas inconformidades, o lT.e::mo será substituído por
que atenda as condições e especificações constantes do Edital e $::..J5anexos, sem direito a

ressarcimento e sem ônus ao CAUjBA, no prazo máximo de ()2 (dois) dias úteis,
contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ..:ontratado;
~

Julgamento. O julgamento será realizado por Item.

14. Lista de materiais: os materiais de expediente e materiais

(t:

informática, objeto do

presente Pregão, deverão ser fornecidos, conforme quadros a st.\;~;r:

14.1

MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Lote 01)

--

M.'.TEIHAIS DE EXPEDIENTE
---------Ítem

1

2

Descrição

Unido

Qtd

Bloco para recado, material papel, cor amarela,
largura de 75mm a 80mm, comprimento
removível,
100mm
a
110mm,
tipo
características adicionais: autoadesivo, bloco
com 100 folhas

Und

30

Caixa plástica para arquivo morto em polionda,
medidas aproximadas 36 x 25 x 13cm na cor
azul

Und

Marca

Valor
Unitário

Valor
Total

_ ..
20
.._.

3

4

Caixa plástica para arquivo morro polionda,
medidas aproximadas 36 x 25 x 13cm na cor
amarela

Caneta esferográfica,
na cor azul, corpo
hexangular em material prástico transparente.
Tampa ventilada. Ponta média de cobre de 1.0
mm com esfera de tungstênio. Comprimento
aproximado de 140 mm, gravado no corpo a
marca do fabricante. Embalagem com 100
unidades

Und

20

Caixa

4

._.

5

Clips niquelado medindo (10 x 30)mm ref.2/0
ou 00 caixa com 100 unidades

--+--+--*,(

,! '

Caixa

20

-

------------

..-""C'. -:::.-err;ilo;-;;-& ;;~wé
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6

Clips niquelado ref. 6/0 caixa com 50 unidades

Caixa

1C

Caixa

10

Und

2C

~--+----------------------r---r--r---+----+--~
7

8

Clips niquelado ref. 8/0 caixa com 25 unidades

Cola bastão, na cor branca, secagem rápida,
boa qualidade

~--+C-c--~----co~-c-------,--;------;----:-::-r---r-~~~~~+--+---+
Cola plástica líquida branca em tubo de 40g.
i
9

10

Prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, a
contar da data de entrega.
Corretivo líquido sem diluente a base d'água,
com, no mínimo, 18ml, secagem rápida,
dispensa retoques, atóxico, ideal para uso
sobre todos os papéis para corrigir fotocópia,
fax e tinta de caneta esferográfica. Validade
mínima de 01 (um) ano, a contar da data de
entrega.

Und

30

Und

20

I

!
!

!
~--+=~~~-~
-~-~-~~~~-+- -~.---+----r--Elástico / liga, borracha natural de látex,

11

acondicionada em embalagem pacote plástico
ou caixa com 100g, prazo de validade: mínimo

Pct

1

de 12 (doze) meses

12

Estilete emborrachado com largura da lâmina
aproximadamente 18mm

Und

10

13

Etiqueta adesiva para CD 115 mm diâmetro,
papel branco, 20 etiquetas por embalagem

Und

5

Und

15

Und

20

Und

10

14

15

16

Extrator de grampo tipo espátula cromado
inoxidável embalado individualmente pelo
fabricante
Fita adesiva transparente 12mm x 30m,
validade mínima de 01 er,o,.;,'
a contar da data
de entrega
Fita adesiva transparente 50mm x 50m,
validade mínima de 01 ano, a contar da data
de entrega

I

i

i
I
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17

Grampeador de mesa para grampos 26/6, em
metal, comprimento 18cm, largura 4cm, altura
6,5cm, com capoMínima p/ 20 folhas

Und

15

18

Grampo para grampeador 26/6 zincado, de alta
qualidade, caixa com 5.000 unidades.

Caixa

20

19

Grampo para grampeador 9/14 zincado, de alta
qualidade, - caixa com 5.000 unidades.

Caixa

5

20

Lápis preto n02, corpo em madeira, caixa com
144 unidades

Caixa

1

21

22

Marcador de texto em corpo plástico, ponta de
poliéster, chanfrada, tinta fluorescente na cor
amarela, espessura de 4 mm, caixa com 12 Caixa
unidades
Marcador de texto em corpo plástico, ponta de
poliéster, chanfrada, tinta fluorescente na cor
laranja, espessura de 4 mm, caixa com 12 Caixa
unidades

2

,I

2
-

Papel formato A-4, dimensões 210 x 297 mm,
gramatura
23

24

25

75

g/m2, Embalagem: em material

impermeável, contra umidade, com 01 (uma)
resma (quinhentas folhas), com dados de
fabricação do produto e marca do fabricante.
Caixa com 10 resmas
A-Z
Pasta
dorso
largo,
medindo,
aproximadamente, 290 x 350mm,Material de
altíssima qualidade, revestido de polipropileno
externamente e internamente e ferragem com
tratamento inoxidável

Pasta plástica transparente com elástico, sem
dorso

Caixa

20

!
,
,
!

Und

30

Und

20
i

26

27

Pasta plástica transparente sem elástico com
grampos
Pasta
suspensa,
cartão
marmorizado,
gramatura mínima 420g/m2,cor
castanho,
varão metálico com ponteiras em plástico,
bainha do varão fixada por ilhotes, visor
acetato transDarente

Und

20

Und

250
~
)

" V'fo
RUil lerritóiio

do GuapNé 218, Piluba UH 111:<>510 'iilll'adorjl3A
wWIV,caUbJ,üiq,br
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28

Perfurador de papel em metal para 20 folhas

Régua
29

acrílica transparente

Und

10

Und

10

Pct

1

Und

15

Und

1

Und

5

Und

5

Und

5

Und

5

Pct

10

Und

10

Und

10

Und

10

30 em de boa

qualidade
Saco de plástico liso transparente

para folha A4

abertura superior, medidas com, no
mínimo, 34cm de comprimento e 24cm de
largura com 04 furos laterais para uso em
pasta arquivo, pacote com 100 unidades

com
30

Tesoura em aço inoxidável com lâmina de no

31

mínimo 17em.

~--32

33

34

35

36
37
38

39

40

Carimbo numerador automático

Pincel atômico preto

Pincel atômico vermelho

Pincel atômico verde

Pincel atômico azul
Grampo trilho plástico branco 80 mm para 200
fls 75gr, pacote 50 unidades
Bandeja empilhável

Organizador

de Mesa

Caderno AS espiral capa dura
Caixa arquivo

41

para papel

plastico para pastas

27,4x43,Ox27,1cm preto

Und

Rua Territ ório do GJJpU? ? 13, Pituoa (Ep·41830·52D 5al v ador /BA
ViVI N.laUuJ_oi(j.OI

.(

suspensas
20

,~

'-1

i

i

i

rwY
/
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42
'--

_

Visor e etiqueta
com 50 unidades

para pasta suspensa, caixa
Caixa
___L_

_L_

14.2

5

_l_ __ __L_ _

____l_ __

_L___j

MATERIAIS DE INFORMÁTICA (Lote 02)

MATERIAIS DE INFORMÁTICA

Item
01

Descrição

Qtd

Und

10

Und

10

Cartucho para impressora HP Photosmart
0110 Colorido, Ref. 60 não reutilizado, original
do fabricante da impressora
impressora HP Photosmart
Di10 Preto, Ref. 60 não reutilizado, original do
fabricante da impressora
Cartucho

02

Unido

para

03

Mouse pad c/base emborrachada preto

Und

15

04

Tonner Samsung MLT-D20SL, não reutilizado,
original do fabricante da impressora

Und

10

Ru~Te ,;;\,;" o/> úllJvore 118, PllUba CfP-41830-SlO 'ialvadorí6A
:, :'m .clIuba_", Q.bf

Marca

Valor

Unitário

Valor
Total
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ANEXO 11
DA AMOSTRA

01 - DA AMOSTRA

1.1 A Pregoeira poderá requerer da(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar amostra(s)
does) respectivo(s) produto(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 02 dias úteis, a
contar da data da solicitação, junto ao CAUjBA, no endereço descrito no Item 1.1 do Edital, para
conferência do produto com as especificações ccltlstantes no Termo de Referência, ficando
vinculada a adjudicação dos itens
próprio.

1.1.1

à aprovação pelo servidor responsável, registrada em termo

O material jproduto constante do Anexo I deste Instrumento, deverá, obrigatoriamente,

estar acondicionado em embalagens de boa qualidade, contendo toda~; as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impo:itas por órgãos oficiais
competentes.

1.1.2

Deverão ainda estar impressas em cada embalagem,
informações:

conforme

o caso, as seguintes

1.1.2.1 especificações do material; marca; peso líquido; data de fabricação e vencimento ou
períOdO de validade, e
1.1.2.2 registro no órgão competente, devidamente- atualizado. Caso o produto/material ofertado
esteja dispensado do registro para comercialização, por legislação específica, o fornecedor
apresentará cópia do respectivo documento (Lei, Decreto, etc.) juntamente com as amostras.
1.1.3 As embalagens dos materiais/produtos deverão estar atualizLieJas e de acordo com a
legislação vigente.
1.2 A critério da Pregoeira, a apresentação da amostra poderá ser substituída pelo envio de
catálogos, folders, manuais, laudos, etc., quando tais documentos conter,ham as especificações ou
características do produto ofertado.

1.3 Se a amostra apresentada pela primeira classificada não for acen:ável, a pregoeira poderá
convocar a segunda classificada para verificação da amostra e, aS5;:';'1 sucessivamente,
verificação de uma que atenda às espeCificações do Termo de Referência.

até ~

1.4 Quando da elaboração da proposta os objetos cotados deverão estar de acordo com as
amostras apresentadas, resguardando
inicialmente apresentadas.

as características,

procedênda,

marca

e qualidade

1.4.1 A Amostra para CLASSIFICAÇÃOdeverá ser apresentada, em iJté 48 (quarenta e oito~
horas da abertura do pregão.

1.5 Toda mercadoria deverá ser de qualidade.

Rua felfltóflo do Gu3pOJl' 218, Plwba CEP-41830-S10 SalvadoríBA
wWl'u<llIba

orq.hr
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ANEXO 111
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores,
Em cumprimento

aos ditames editalícios,

mais precisamente

do PREGÃO

nO 001/2017

-

CAU/BA, submetemos à apreciação de V.Sa. a nossa proposta para:
Empresa
CNP]
ITEM QUANT.

--_

---~

Nom€j-·
N°)
UNID.

..

ESPECIFlCACQES

MARCA

P.UNIT.(R$)

Os preços ofertados são fixos e irreajustáveis;

ofertados

Declaramos, para os fins que se fizerem necessários, que os produtos
em nossa proposta atendem integralmente as exigências e especificações técnicas

exigidas, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e
concordamos, sem restrição, com as condições constantes no Edital e seus anexos.
Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer tnb::l!ho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal e da Lei nO 9.854/99.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta
(sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

é de 60

Declaramos que o prazo de entrega dos equipamentos é de
) dias corridos, contado a partir da data da expedição da Ordem de Fornecimento.
Caso nos seja adjudicado o objeto d2 presente licitação, nos
comprometemos a assinar a autorização de fornecimento no prazo determinado no documento de
convocação, indicando para esse fim o Sr
, Carteirô de Identidade nO
,
expedida em .. ./ .. ./ , órgão Expedidor
e CPF nO
, comú ((,::presentante legal desta
empresa.
Atenciosamente,
(

-0-==.-

--

ASSINATUI<A

c:-::=:=:-==-==c:-::c:-:-DO REPRESENTANTE LEGA"

PAPEL T1MBRADO DA LICITANTE

Rua Território 00

(iJJÇl()fé 118, Pauba
www.W.;t.H_(ll(j.Di

UP-41830-520 SdlvadQfjBA
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ANEXO IV
MODELO DE PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a empresa ... , com sede ... , inscrita no
CNPJ/MF sob o nO... , representada pelo(s) seu(s) sór:io(s) ..., acima qualificado, nomeia e constitui
seu bastante procurador ... , residente e domiciliado ... , portador da cédula de identidade nO...,
inscrito no CPFjMF sob o nO..., ao qual confere poderes pai"a representar a OUTORGANTE no
processo Licitatório - PREGÃO N° 01/2017 - perante Conselho de Arquitetura e Urbanismo da
Bahia - CAUjBA, podendo para tanto, acordar, discordar, transigir, dar e receber quitação, firmar
compromissos assinar e autenticar documentos, formular lances verbais de preços, interpor e
desistir de recursos, assinar ata, no curso de qualquer processo licitatório.

Salvador,

_

ASSINATURA

DO REPRESENTANTE

PAPEL TIMBRADO

LEGAL

DA LICITANTE

Rua Território do Guapore 2i&, PituDa UP-41830-SZ0 SllvadorjBA
www_rJ\l[J_\liq.or
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ANEXO V
CARTA DE CREDENCIAMENTO

DO REPRESENTANTE

LEGAL

Ao
CONSELHO DE ARQUITETURA

E URBANISMO

DA BAHIA - CAU/BA

Ret.: PREGÃO N° 001/2017

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, credenciamos junto ao
CAUjBA o Sr
/ Carteira de Identidade nO
, Órgão
Expedidor
, CPF nO
, ao qual outorgamos os mais amplos poderes
inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos €,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Na oportunidade, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a
inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os
aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes
no Edital e seus anexos e que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no
Pregão de nO 001/2017 - CAU/BA

Atenciosamente,

ASSINATURA

DO REPRESENTANTE

PAPEL TIMBRADO

Rua lerrllórlO

LEGAL

DA LICITANTE

do GUilpore 218, PiwtlJ Uf'·41830-S2D Salvador /SA
wWW,rJUbTUqJiI
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ANEXO VI
PREGÃO N° 001/2017
TERMO DE CONTRATO
TERMO
DE CONTRATO
DE FORNECIMENTO
DE BENS
REFERENTE AO EDITAL 01/2017
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSELHO DE ARQUITETURA
E URBANISMO
DA BAHIA CAU / BA
E
A
EM PRESA

o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia - CAUjBA, autarquia federal, com sede na Rua
Território do Guaporé, 218, Pituba, Salvador, Bahia, inscrito no CNP] ~llb o nO 15,158.665/0001·'

neste ato representado pelo Presidente Guivaldo D'Alexandria Ba~'~lsta,inscrito nc CPF r,c'
......................."
portador da carteira de id~:ltidade nO
,

03,

doravante

denominada CONTRATANTE, e a Empresa .. ""

nO

, sediada na

CONTRATADA, neste ato representada

Identidade

nO

"". inscrita no CNP] sob {)

/ cidade de Salvz.dor, doravante designada
pelo Sr

, expedida pela

",

e CPF nO

portador

da Cédula de

, tendo em vista

o que consta no Processo do Pregão nO 01/2017 e em observância às diSposições contidas na Lei
nO 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nO 10.520, de 17 de julho dt. 2.J02, na Lei nO 8.078, de
11 de setembro de 19S0, e no Decrew nO 3.555, de 8 de agosto de :"::;00, resolvem celebrar o
presente termo de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir (:stabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA

- OBJETO

Este contrato tem por objeto o fornecimento de materiais de expediente e materiais de
informática, conforme estipulado em edital, Termo de Referência e prúposta da COr>JTRATADA,
que o integram.
cLÁUSULA

SEGUNDA - OBRIGAÇÕES

DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:
a) exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Cot~TRATADA, de acordo corri
as disposições do edital, as cláusulas contratuais e os termos de sua prcpu::;ta;
b) pagar à CONTRATADA o v2!or resultante do fornecimento dos bens/produtos, na forma
estabelecida neste contrato;
c) notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imp~rfeições, f.:ilhas ou irregularidades constatadas
nos bens/produtos fornecidos, para que sejam substituídos.
cLÁUSULA

TERCEIRA - OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:
a) cumprir os prazos estipulados;
,~ua TeHitóllo do C\l~Doré 21&, PiWDJ ([1'-41830-520 5?lvador /BA
WWW/J\óTülq,Dr
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b) entregar os bens/produtos em obediência às especificações técnicas e às condições
estabelecidas no Edital e no Termo de Referência;
c) indicar preposto, tão logo assinado este instrumento, como contato pata todos os atos a serem
praticados durante sua vigência;
d) substituir, no prazo estipulado e às suas expensas, os bens/produtos em desacordo com as
especificações contidas no Termo de Referência;
e) responder por todos os custos operacionais, encargos previdenciário::;, trabalhistas, tributários,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens/produtos;
f) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, salvo se admitida a
subcontratação no edital;
g) manter, durante a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
h) comprovar a origem dos bens irnDortados e da qUitação dos tributos de importação a eles
referentes, no momento da entrega do objeto, sob pena de rescisão contratual e multa (havendo
no objeto da licitação bens ou produtos de informática);
i) apresentar as certificações emitidas por instituições públicas ou pr1v'adas, credenciadas pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial ,.. Inmetro, que atestem,
conforme regulamentação específica, a adequação do objeto, se foi' o caso, aos seguintes
requisitos: I) segurança para o usuário e instalações; 11) compatibilidad-: eletromagnética; e 111)
consumo de energia (havendo no objeto da licitação bens ou produtos de::informática);
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

o presente

contrato terá vigência de
não podendo ser prorrogado.

" contados a partir da data de sua assinatura,

CLÁUSULA QUINTA -PREÇO
A CONTRATANTE pagará o valor de R$
necessárias à sua perfel1:aexecução.

, estando nele l:lc1uídas todas as despesas

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A dotação orçamentária para custeio das despesas do presente contrato ~erão:
CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZOS
O objeto deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a cor:tar da data de solicitação,
no seguinte local: Rua Território do Guaporé nO 218 Pituba, SalvadorjBA, CEP 41830-520, em
conformidade com o edital e o Termo de Referência.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto será recebido provisoriamente, j)elo responsável pelo seu
acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação dE' sua conformidade com as
espeCificações constantes no Termo de Referência, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O objGto poderá ser rejeitado, no todc ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência, ce':endo ser substituído no
prazo de 02 (dois) dias úteis, às custas da CONTRATADA, sob pena de aplicação das penalidades
previstas neste contrato.

Rua Território do GuapOfe 218, Pituba UP"l1S30'520
www.cauba.orq.br
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o

SUBCLÁUSULA TERCEIRA objeto será recebido definitivamente, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, após a verificação da qualinade e quantidade do material e conseqLJ,~nteaceitação, mediante
termo circunstanciado.
CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO

o pagamento

será efetuado até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir

VI

entrega e recebimento

definitivo, mediante a apresentação do documento fiscal competente (nota fiscal/fatura),
devidamente aprovado pelo Contratante, por meio de ordem bancária di.: ..:rédito, em depósito em
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CO~ltt'atada.
SUBCLÁUSULA PRIMIRA - O pagamento a ser efetivado pelo Contratante será realizado mediante
prévia verificação da regularidade fiscal e trabalhista da Contratada.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Nos casos de eventuais atrasos de pagamer.::O, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devida c..:verá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde I.! jata limite prevista para
o pagamento até a data do efetilj:) paqamento, à taxa de 6% (seis por t;e;l'to) ao ano, mediante a
aplicação das seguintes fórmulas:
I=(1X/100)
365
EM = I x N x VP, onde:

=

I
Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP Valor da parcela em atraso.

=

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - No caso de incorreção nos documentos apiesentados, inclusive na
nota fiscal/fatura, esses serão restituídos pela Contratante no prazo de :) (cinco) dias, para que a
Contratada promova as correções necessárias, não respondendo a Contratante por quaisquer
encargos resultantes de atrasos na iíquídação dos pagamentos correspondentes.

cLÁUSULA

NONA - REAJUSTE

o preço consignado

neste contrato não será reajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO
Nos termos do art. 67, § 1°, da Lei nO 8.666, de 1993, a CONTRATANTE designará um
representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anetando em registro próprio
todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularizaç:?o das falhas ou defeitos
observados.

Rua T~rritório do GUoDore LiS, P:tuba UP-41830-52D SalvadoríGA
WWjUclU~J.orq.tH
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte,
os bens/produtos fornecidos em desacordo com o Edital e o Termo de Referência.

cLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a(s) licitante(s)
sanções:
a)
b)

assumidas em razão desta licit.::ção e das obrigações
c:djudicatária(s), garantida a prÉvIa defesa, às seguintes

advertência;
pelo atraso injustificado na entregê. do objeto da licitiJção, será aplicada multa de

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da
obrigação, limitada a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será ca,-~] de rescisão contratual.
Contar-se-á o prazo a partir do término da data fixada para a er:~r2;;a do objeto, ou após c
prazo concedido às substituições, quandO o objeto licitado esti'/e;- em desacordo com as
especificações requeridas;
c)

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do l:ontrato ou da parcela
inadimplida, nos casos de qualquer outra situação de inexe('~,~;;'o total ou parcial das
obrigações assumidas;

d)

suspellsão tempoi;jna de participação em licitação e :r''I"Jedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

e)

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com) Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou a·~,jque seja promOVida a
reabilitação, na forma da lei;

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Aquele que, convocado dentro do prazo de \.-ulidade de sua proposta,
não assinar o termo de contrato/aceitar nota de empenho ou instrum€J,·,'i.:'_:·
equivalente, deixar de
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação fal:.a, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar T1dexecução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraUde 1':5cal,garantido o direito
à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o CAU e C,.":I o poder público, pelO
prazo de até 5 (Cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 2c::·:al e no contrato e das
demais cominações legais.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As sanç0~s de il1u!tas pcderão ser aplicac'-:::.;concomitantemente cor,')
as demais, facultada a defesa préVia do interessado no prazo de 5 (cit·,JI.i dias úteis, contados a
partir da data da notificação.

cLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - RESCISÃO
A inexecução total ou parcial das cláusulas estabelecidas neste contratc, ansejará a sua rescisão,
de conformidade com os arts. 77 a 80 da Lei nO 8.666, de 1993.

Rua Tem!Ófio do GlIapmé 118, Plluba ([['-41830-52(1
www.cduba.QfQ.bf
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA

- RECONHECIMENTO

DE DIREITOS

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso Lk rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei n.o 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA

- ACRÉSCIMOS

OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões
na forma do estatuído no art. 65, § 1.0, da Lei nO 8.6G6, de 1993.
cLÁUSULA

DÉCIMA-SEXTA

por extrnto, no Diário Oficial da

- VALOR DO CONTRATO

O valor do presente contrato é de R$
CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA

se fizerem necessários,

- PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste instrumento,
União, no prazo previsto em lei.
CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA

qUE'

_

- FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste tem,o de contrato será o da
Justiça Federal, Subseção Judiciária de Salvador, Estado da Bahia.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento
forma, para todos os fins de direito.

Salvador, Bahia,

de

_

de 2017

Pelo CONTRATANTE:
Pela CONTRATADA:

Pelo Gestor do Contrato:

Testemunha:

Testemunha:

Rua Te;rirório

d() GUJpore 218, Pitubcl UH1830-520 Salvador/SA

wl'lw_fauba,O!q.br

-

em "'"

vias de igual teor e

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo da Bahia

ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

(Identificação da licitação)

(Identificação

completa

do

representante

da licitante),

como

representante

devidamente

constituído de (Identificação c(Jrnp!~~ada licitante ou do Consórcic) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) c.J Edital (completar com
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) toi
independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer t;U"lfO
ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualqu.::r

elaborada de maneira
no todo ou em parte,
participante potencial
pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da ('::_'entificação da licitação)
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inflL:it na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) qUd,' o a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (iden(''''cação da licitação) não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou di::c:..Jtidocom qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 2djudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identif-:- -:-ãoda licitação) não foi)
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutide (J J recebido de qualquer
integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declanç,~o e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.

________________
~em

(representante legal do Iicitantejcons.J,·ôo,

de

110

0" 1017.

âmbito da licitação, com Ue.'ltificação completa)

RUi) r0fritório do Guaporé 218, Pituba (~P-41830-S2Q 'ial \"adúr jSA

www.cJuba.olq.bi

Conselho de ArquitetLlJ
e Urbanismo da Bahiü

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
DE PEQUENO PORTE

(Obrigatória

para Microempresas

OU EMPRESA

ou Empresas de Peqlleno Porte)

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc), endereço completo,
inscrita no CNPJ sob o n.o [xxxx], neste ato representada pelo [cargüJ [nome do representante
legal], portador da Carteira de Identidade n,o [XXXX], inscrito no CPF S~t ') n.O[xxxx], OECLARA,
sob as penalidades da lei, que se enquadra como fv1icroempresa ou E,y,presa de Pequeno Porte,
nos termos do art. 30 da Lei Complementar n. o 123 de 14 de dezembro "je 2006, estando apta a
fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enq'.!3drar em nenhuma das
vedações legais impostas pelo § 40 do art, 30 da Lei Complementar n.c :'_~3de 14 de dezembro de
2006.
Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidade<: -j,"!sta, ser:

( ) MICROEMPRESA

- Receita bruta anual igualou

inferior a R$ 360'('00,00 e estando apta a
fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enOlJ1drar em nenhuma das
vedações legais impostas pelo § 40 do art. 30 da Lei Complementar nO ] ,:- '06.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE- Receita bruta anual superior a 1·.$ 360.000,00 e igualou
inferior a R$ 3.600.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantaY'::lIs legalmente instituídas
por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas p:"I.: § 4° do art. 3° da Lei
Complementar nO 123/06.
Observações:
• Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos
termos da LC 123, de 14 de dezembro de 2006;

•
• A não apresentação desta declaração será interpretada como não ,; 'i ~,adramento da licitante
como ME ou EPP, nos termos da LC nO 123/2006, ou a opção pela r,ãü utilização do direito de
tratamento diferenciado.
~~~~~~~~~~~~_,

em~_de.~

~ ....Je 2017.

Assinatura do responsável

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Rua TerritóriO do GVJpore r,s, Pituba U~-4183()-52ü Salvador íilA
wW'N<<1uba,orQ,br

Conselho de Arquitetu ::
e Urbanismo da Bah10

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOb DE HABILITAÇÃO

Ref.: Pregão Presencial

nO 01/2017

[nome da empresa], [qualificação:

tipo de sociedade (Ltda, S.A, et-::.), endereço completo,
inscrita no CNPJ sob o n.o [xxxx], neste ato representada pelo [carge'; nome do representante
legal], portador da Carteira de Identidade n.O [)()()()(], inscrito no CPF soe o n.O[xxxx], DECLARA,
para fins do disposto no inciso VII do art. 40 da Lei n,o 10.520, de 17 de .iulho de 2002, que:
(assinalar SOMENTE UM dos campos abaixo. conforme se enquadre)
( ) cumpre plenamente os requisitos de habilitação referentes
( ) na condição de microempresa/empresa
habilitação referentes

à licitação em epígrafe.

de pequeno porte cumpre ~:.::-1amente os rE.;q·J:sitcsde

à licitação em epígrafe.

( ) na condição de microempresa/empresa

de pequeno porte, enÇQntra~se em situação regular de

habilitação referente à licitação em epígrafe, ressalvada a existência de. r;:;strição na comprovação
da regularidade

fiscal,

comprometendo~se

a promover

a sua reg~;., rização caso se sagre

vencedora do certame, nos termos do Edital.

____________

, em__

de.

_

Assinatura do responsável

PAPEL TIMBRADO

DA LICITANTE

Rua Território do Guapore 218. Pituba CEp·41830·52Q 53indm /tA
WWW.c2u!.HJlrqJH

de 2017.

Conselho de Arquitetur?
e Urbanismo da Bahia

ANEXO X

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO N° 001/2017

Razão Social:

_

CNPl/MF nO

_

Endereço:

~

Cidade: -------

Estado:

Telefone: ._----

Fax:

E-mail:

_

Pessoa para contado:

_

Local:

,_

de

_

-----

de 2017.

-----------~~---~Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre este CAUjBA e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio
do Fax (071) 3032-2088
ou e-mail: licitacoes@cauba.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

SalvadorjBA,

de

de 2017.

Rua Teni!ório

do Guapüre 213, Pituba CfP-41830-S20

wl'lw_cduba,mq.br

SôlvadoriBA

