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São Paulo, 25 de Julho de 2018 

 

Ao 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 

(Processo Administrativo n.° TCE/003964/2018) 
 
Denominação da LICITANTE: ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-ME 

Endereço completo: RUA PAULO BARRETO, 31 –VILA BARRETO – SÃO PAULO - SP 

CEP: 02937-100 CNPJ nº 13.531.571/0001-02 

Inscrição Estadual: 147.983.758.110 

Fone: 11 – 3979 6981 Fax: 11 – 3979 6981 

e-mail: adilson@itectecnologia.com.br ou adm@itectecnologia.com.br  

 

AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) MONITORES DE VÍDEO DE 23,6 

POLEGADAS OU SUPERIOR, E AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) NOBREAKS, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

ITEM 
                         

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
Qnt 

PREÇO 

UNIT. 
PREÇO TOTAL 

03 

 

 

NOBREAK 1500va 

MARCAR: ENERGYLUX 

MODELO: WORK SAVE 1500VA 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
 

ESPECIFICAÇÃO 

No-break com as características mínimas descritas abaixo: a) Potência de 

saída: 1,5 kVA; b) Tensão de entrada: Bivolt; c) Tensão de saída: 115 V; d) 

Regulagem automática de voltagem; e) Variação de Frequência 50/60 Hz ± 1 

Hz; f) Onda senoidal por aproximação; g) No mínimo 4 (quatro) tomadas de 

saída; h) Tempo de transferência máximo de 8 ms; i) Ter autonomia mínima 

de 1 hora suportando um microcomputador com fonte de 500Watts e 2 

monitores de 20 polegadas; j) Deverá ser entregue com bateria suficiente 

para suportar o tempo de autonomia constante acima; k) Indicativo de carga 

da bateria; l) Emitir alarme sonoro quando estiver no modo bateria; m) 

Dispositivo para desativar o alarme sonoro; n) Deverá vir acompanhado de 

documentação técnica (guias e manuais de uso e instalação em português ou 

inglês); o) Garantia de 2 (dois) anos, on-site, para peças e mão-deobra, 

fornecida pela licitante ou pelo fabricante, com exceção das baterias, que 

terão garantia de 1 (um) ano 

 

 

22 

 
R$ 

695,45 

 
R$ 

15.299,90 

 

 

 

Valor total por Extenso R$ 15.299,90 (Quinze mil duzentos e noventa 

e nove reais e noventa centavos) 
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ITEM 
                         

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
Qnt 

PREÇO 

UNIT. 
PREÇO TOTAL 

0 

 

NOBREAK 1500va 

MARCAR: ENERGYLUX 

MODELO: WORK SAVE 1500VA 

PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
 

ESPECIFICAÇÃO 

No-break com as características mínimas descritas abaixo: a) Potência de 

saída: 1,5 kVA; b) Tensão de entrada: Bivolt; c) Tensão de saída: 115 V; d) 

Regulagem automática de voltagem; e) Variação de Frequência 50/60 Hz ± 1 

Hz; f) Onda senoidal por aproximação; g) No mínimo 4 (quatro) tomadas de 

saída; h) Tempo de transferência máximo de 8 ms; i) Ter autonomia mínima 

de 1 hora suportando um microcomputador com fonte de 500Watts e 2 

monitores de 20 polegadas; j) Deverá ser entregue com bateria suficiente 

para suportar o tempo de autonomia constante acima; k) Indicativo de carga 

da bateria; l) Emitir alarme sonoro quando estiver no modo bateria; m) 

Dispositivo para desativar o alarme sonoro; n) Deverá vir acompanhado de 

documentação técnica (guias e manuais de uso e instalação em português ou 

inglês); o) Garantia de 2 (dois) anos, on-site, para peças e mão-deobra, 

fornecida pela licitante ou pelo fabricante, com exceção das baterias, que 

terão garantia de 1 (um) ano 

 

08 

 

R$ 

687,37 

 

R$ 

5.498,96 

 

 

 

Valor total por Extenso R$ 5.498,96 (Cinco mil quatrocentos e 

noventa e oito reais e noventa e seis centavos) 

 

  
  

 

CONDIÇÕES. 

 

- Prazo de entrega: em até 30 (trinta) dias. 

- Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias corridos. 

- Garantia do Equipamento: 24 (vinte e quatro) meses 

- Pagamento – em até 08 (oito) dias 

- Declaramos, que estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: 

custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos 

sociais. 

 

- Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa, conforme 
estabelece o artigo 3° da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 

Banco do Brasil Ag. 2815-0 C/C 33.142-2 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Modalidade de Licitação ELETRÔNICA 

Número: 07/2018 

 

Eu, Adilson de Souza Caetano, como representante devidamente constituído 

de ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-ME,  para fins do disposto no item 

14.1 do Edital 07/2018, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que:  

a) a proposta apresentada para participar da Licitação 07/2018 foi elaborada de 

maneira independente pela ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-ME, 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 07/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação 

07/2018, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da Licitação 07/2018, 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 07/2018, quanto a 

participar ou não da referida licitação;  

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação 07/2018 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 

com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação 07/2018, antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação;  

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação 07/2018 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante do Tribunal de Contas do Estado da Bahia,  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. 
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DECLARAÇÃO 

 

Empresa ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 13.531.571/0001-02, por intermédio de seu representante legal o  Sr  

Adilson de Souza Caetano, portador da Carteira de Identidade nº 40.163.637-9  e 

do CPF nº 343.402.358-57, DECLARA sob as penas da Lei: POR ATENDIMENTO AO 

ART.98, INCISO V, da LEI nº9.433/05, não emprega menores de 18 (dezoito) anos 

na realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 

(quatorze) anos.  

QUE ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS à 

sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores 

 

 

 

 

 


