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AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° TCE/007373/2019 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE MODELOS 
PREDITIVOS PELA CONTRATADA, A PARTIR DAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DEFINIDOS 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

ANEXO II PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) 
 

Entrega das Propostas a partir de 27/01/2020 - Hora: 09h00 min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

Endereço Eletrônico: – NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 801575 

Data de abertura da sessão pública: 06/02/2020 - Hora: 09h30 min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

Órgão/Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QTDE VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1 Serviços especializados de desenvolvimento de 
modelos preditivos com algoritmos a serem 
desenvolvidos utilizando recursos de inteligência 
artificial e aprendizado de máquina, em plataforma 
aberta e não proprietária de software e hardware. 

Ponto de 
Função 

120 R$ 312,40 
(Trezentos e 
doze reais e 
quarenta 
centavos). 

R$ 37.488,00 
(Trinta e sete 
mil e 
quatrocentos 
e oitenta e 
oito reais). 

 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da sua apresentação. 
 
OBSERVAÇÕES: 
1- As condições de fornecimento, de validade, de garantia, de gerenciamento, de 

fiscalização do produto/serviço, bem como o prazo e local de entrega do objeto 

conforme o EDITAL e seus anexos. 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
Declaramos que, 
 
a) a proposta apresentada para participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 18/2019 foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 18/2019, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 
 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico N° 18/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 18/2019, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 
 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 18/2019 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
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d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 18/2019 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 
 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico N° 18/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
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 declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
Declaramos que os preços ofertados contemplam todos os serviços e especificações constantes da 
Cláusula Segunda do Anexo III – Minuta do Contrato. 

 
 
Declaramos que conhecemos e nos submetemos a todas as condições do edital e seus anexos. 

 
 
 

Uberlândia, 06 de Fevereiro de 2020. 
 
 

 


















