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REPETIÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022 - CRECI/CE 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36.287/2022 

 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO CEARÁ - 15ª 

REGIAO/CE. 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (NOTEBOOK) E ACESSÓRIOS, CONFORME 

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.   

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço  

FORNECIMENTO: Imediato, conforme Ordem de Compra. 

 

LOCAL DO PREGÃO: www.bllcompras.org.br"Acesso Identificado no link -

licitações"  

Inicio do recebimento das propostas 

Fim do recebimento das propostas 

05 de abril de 2022 às 08hs00min 

18 de abril de 2022 às 08hs00min 

SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 18 de abril de 2022 às 10hs00min 

HORÁRIO:  Horário de Brasília  

MODO DE DISPUTA:  Aberto e Fechado  

 

O titular da origem desta licitação torna público, para conhecimento dos interessados, que a Pregoeira, Márcia 

Fernanda Muxió dos Santos Alves, nomeada pela Portaria n° 084/2022, de 24 de Fevereiro de 2022, juntado ao 

processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá no horário, data e local acima indicado, as 

PROPOSTAS DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, referentes à licitação objeto deste 

instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a aquisição do objeto desta licitação, 

observadas as normas e condições do presente Edital e as disposições contidas nos termos da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, 

do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n°123, de 14 de 

dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei 

Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme 

abaixo:  

 

1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital;  

2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação;  

3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e 

regularidade fiscal e trabalhista que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços;  

4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto;  

5. CONTRATANTE: O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará que é signatário do 

instrumento contratual;  

6. CONTRATADA: Pessoa jurídica a qual foi adjudicado o objeto desta licitação e é signatária do contrato 

com a Administração Pública;  

7. PREGOEIRO: Servidor (a) ou nomeado, designado por ato do Presidente do CRECI/CE, que realizará os 

procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, 

condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, 

adjudicação, quando não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e 

recebimento de impugnação ao edital e recursos contra seus atos;  

8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Presidente do CRECI/CE, formada por, no 

mínimo, 02 (dois) servidores que prestarão a necessária assistência ao Pregoeiro durante a realização do 

pregão;  

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
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9. AUTORIDADE SUPERIOR: É o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de 

definir o objeto da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir 

sobre impugnação ao edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, 

adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por 

meio eletrônico e promover a celebração do contrato;  

10. CRECI/CE: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará;  

11. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, entidade conveniada com o 

CRECI/CE mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional.  

 

1 - DO OBJETO  

1.1 – A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de TIC (notebook) e acessórios, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.  

1.2 – O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.   

1.3 – Compõem o presente Edital, os seguintes anexos:  

 

ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO (ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS)  

ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA  

ANEXO III - MINUTA DE DECLARAÇÃO (ART. 27, INCISO V, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E INCISO 

XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL);  

ANEXO IV – TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  

BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL; E 

ANEXO – V – MINUTA DO CONTRATO  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO  

2.1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresárias 

(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) 

e de sociedades simples, associações e fundações, regularmente estabelecidas neste País, 

cadastrados ou não no Cadastro de Fornecedores do CRECI/CE e que satisfaçam a todas as 

condições da legislação em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compatíveis 

com o objeto da licitação e previamente credenciadas perante a Bolsa de Licitações Brasil - BLL, 

até 01 (um) dia antes da data de realização do pregão, mediante atribuição de chave de identificação 

e de senha pessoal e intransferível do representante credenciado ou operador da corretora de 

mercadorias, quando for o caso, e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste 

edital.  

2.1.1 - Caberá ao fornecedor 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 sistema ou da desconexão do 

seu representante;  

2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser 

esclarecidas pelo número (41) 3042-9909 ou ainda através de uma corretora de 

mercadorias associada. A relação completa das corretoras de mercadorias vinculadas a 

Bolsa de Licitações do Brasil - BLL - poderá ser obtida no site www.bllcompras.org.br, 

acesso "corretoras".  

2.1.3 – Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa 

de Licitações do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias 

associada ou diretamente no site da Bolsa.  O licitante deverá estar credenciado, através 

da corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL 

por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de 

Licitações do Brasil - BLL.  

2.1.4 – O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 

documentos:  

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
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a) Instrumento particular de mandato, outorgando à corretora associada, por meio de seu 

operador devidamente credenciado junto à Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, 

poderes específicos de sua representação no pregão.  

b) Declaração de fato superveniente impeditivo de habilitação.  

2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico.  

2.3 - Poderão participar desta Licitação:  

a) toda e qualquer pessoa jurídica IDÔNEA e cuja natureza seja compatível com 

o objeto licitado; 

b) Que seja regularmente estabelecida no País; 

c) Que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste 

Edital e em seus Anexos. 

2.4 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

2.5 - É vedada a participação de cooperativas, visto serem os serviços, por sua própria natureza, 

caracterizados como estado de subordinação. O Ministério Público do Trabalho, a União e a Justiça 

do Trabalho, através do Termo de Conciliação Judicial, homologado pelo juízo da 20a Vara do 

Trabalho, se manifestou neste sentido, sendo ainda este entendimento respaldado pelo Tribunal de 

Contas da União nas decisões 1.590/04 TCU-PLENÁRIO e 1.815/04 TCU-PLENÁRIO; 

2.6 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, cisão, liquidação, recuperação judicial ou esteja suspensa de licitar com a 

Administração e/ou declarada inidônea pela Administração Pública. 

2.7 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades do CRECI/CE participar como licitante, direta ou 

indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos licitatórios disciplinados pela Lei 

nº 10.520/2002. 

2.8 - Não poderão participar desta licitação pessoas jurídicas declaradas inidôneas e impedidas de 

contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, bem como aquelas que não tenham 

providenciado o credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.  

2.9 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, 

devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas no endereço Rua PE. Luís Figueira, 324 – Aldeota, Fortaleza-CE, CEP: 60.150-120, 

devendo o Pregoeiro encaminhar à autoridade superior para decidir sobre a petição no prazo de 24 

horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado.  

2.10 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

2.11 - Incumbirá ainda ao licitante 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 sistema ou de sua desconexão.  

2.12 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de 

Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL.  

2.13 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página 

eletrônica da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br 

2.14 - As empresas, pessoas físicas ou jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear 

através do instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador 

devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações do 

Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e 

operações no site: www.bllcompras.org.br; 

2.15 – A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente por meio de corretora 

contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em 

campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento ás exigências de 

habilitação previstas no Edital.  

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
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2.16 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 

privativa.  

2.17 – A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de 

Licitações do Brasil - BLL;  

2.18 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa de Licitações do 

Brasil - BLL a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros;  

2.19 – A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou 

através de uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por 

corretora, a relação completa daquelas vinculadas a Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, poderá ser 

obtida no site www.bll.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no mínimo 01 (uma) hora antes 

do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.  

2.20 – O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa 

de Licitações  do Brasil - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela 

utilização dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela 

entidade;  

2.21 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos 

custos de desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou 

tarifação pela prestação de serviços, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002;  

2.22 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão 

negociar livremente a cobrança de outros valores a título de corretagem pelos serviços prestados.  

2.23 – As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do 

instrumento de mandato, 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em 

qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, 

atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no 

site: www.bllcompras.org.br; 

2.24 – O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 

diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações  do Brasil - BLL 

por ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa de Licitações  

do Brasil - BLL, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.  

 

3- DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

3.1 - O licitante deverá encaminhar anexando sua proposta de preços, em formulário eletrônico 

especifico, consignando o preço unitário e total do item incluídos todos os custos diretos e indiretos 

de acordo com o especificado neste Edital.  

3.2 - No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas, no campo 

próprio, as ESPECIFICAÇÕES, MARCA e FABRICANTE dos produtos ofertados, conforme a 

ficha técnica descritiva do produto.  

3.3 - A descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo e o prazo de garantia. 

3.4 – A inserção de arquivos contendo as INFORMAÇÕES das EMPRESAS neste campo implicará na 

desclassificação imediata da mesma.  

3.5 - Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.  

3.6 - O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 

que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar n
o
123, de 2006, ou cooperativa de que 

trata o artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, no ato do envio da proposta, por intermédio de 

funcionalidade disponível no sistema eletrônico do Bll.org.br. Cuja a autenticidade poderá ser 

verificada no portal do empreendedor do governo federal (https://www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/empreendedor/), após identificação do ganhador. 

http://www.bll.orgcompras.org.br/
http://www.bll.orgcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
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Observação: A Carta Proposta deverá ser anexada junto ao sistema da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, sob 

pena de desclassificação.  

 

ORIENTAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS:  

3.5 - Será desclassificada a proposta com quantitativo de item inferior ao determinado pelo edital.  

3.6 - Na cotação do preço unitário, será admitido o fracionamento do centavo somente no caso da 

determinação da expressão monetária de valores que necessitem da avaliação de grandezas 

inferiores ao centavo, sendo as razões resultantes desprezadas ao final dos cálculos.  

3.8 - Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes aos custos de operacionalização do 

sistema eletrônico, frete, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e demais ônus atinentes à entrega 

do objeto.  

 

4 - DOS LANCES E MODO DE DISPUTA  

4.1 - Os lances serão apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrônico e serão apreciados 

em face do VALOR GLOBAL por ITEM.  

4.2 - Participarão da etapa de lances exclusivamente os licitantes que tenham atendido às especificações 

técnicas e demais requisitos constantes do ANEXO I do edital, excetuando-se preço, cuja análise 

será após a conclusão da fase de lances.  

4.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes.  

4.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

4.5 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

4.6 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do 

detentor do lance.  

4.7 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.   

4.8 - No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31 do Decreto nº 

10.024 de 20 de Setembro de 2019, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze 

minutos.  

4.8.1 - Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 

iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a 

recepção de lances será automaticamente encerrada. 4.8.2 - Encerrado o prazo, o sistema abrirá 

a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com 

valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.  

4.8.3 - Na ausência de, no mínimo, três ofertas, os autores dos melhores lances subsequentes, na 

ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até 

cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.  

4.8.4 - Encerrados os prazos, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de 

vantajosidade.  

4.8.5 - Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para 

que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, 

observado, após esta etapa.  

4.8.6 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 

exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante 

justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.  
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5- DA HABILITAÇÃO  

5.1 - Para se habilitarem nesta licitação, os interessados deverão apresentar a documentação abaixo, na forma 

eletrônica, na plataforma Bll, juntamente com a proposta.  

5.2- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a 

exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.  

5.3 - No caso de licitação com objeto dividido em mais de um lote o licitante deverá enviar via e-mail apenas uma 

vez toda a documentação exigida no edital, e esta será pertinente ao lote ou a todos os lotes cotados pelo licitante.  

5.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a 

sua emissão e consulta pela Internet, o Pregoeiro poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto 

ao respectivo site.  

5.5 - Para a habilitação jurídica e qualificação técnica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste 

instrumento convocatório, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação.  

5.6 - O Certificado de Registro Cadastral poderá ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de 

Fornecedores do CRECI/CE, que substituirá os documentos referentes à habilitação jurídica, qualificação 

econômico-financeira e regularidade fiscal que sejam exigidos neste edital, desde que, quando da verificação pelo 

Pregoeiro, seja constatado que a documentação exigida esteja devidamente regular, dentro do prazo de validade 

previsto para este certame e disponível no arquivo e controles do competente Cadastro.  

5.7- Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento 

paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o 

referido documento, constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da 

paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser inabilitado supervenientemente, enviar o 

documento à Comissão nas condições de autenticação do item 5.1, para que seja apensado ao processo de 

licitação.  

5.8- Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); recomendação dada pelo TCU por meio de Acórdão nº 1793/2011-

Plenário;  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), recomendação dada pelo 

TCU por meio de Acórdão nº 1793/2011-Plenário;  

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 

mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;  

 

5.9- Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas acima pela Consulta 

Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)  

5.10- A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

5.10.1- Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

5.10.2- A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros.  

5.10.3- O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

5.11- Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação.  

5.12- No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência de empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 
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6 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 – RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

6.1.1 - Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da Empresa; 

6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente 

registrados na Junta Comercial da sede da licitante, em se tratando de sociedades comerciais ou 

o Registro Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhado da ata da assembléia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de 

sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 

6.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

6.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  

6.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;  

6.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual;  

6.2.3 - Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante. A 

comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da certidão 

conjunta emitida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), abrangendo as contribuições ao INSS;  

6.2.4 - Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio ou sede do 

licitante;  

6.2.5 - Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio ou sede do 

licitante;  

6.2.6 - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

6.2.7 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa;  

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição;  

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme os ditames da Lei 

Complementar 123/2006 alterada pela Lei Complementar 147/2014;  

c) A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo 

facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou a revogação da licitação, ou item, conforme o caso.  

 

6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  

6.3.1 – Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

6.3.2 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  

6.3.2.1 – No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);  
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6.3.2.2 – no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade;  

6.3.3 – A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

(um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 

SG =                  Ativo Total           x  

         Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 

LC =      Ativo Circulante  

            Passivo Circulante  

 

6.3.4 – As empresas que apresentem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar considerados os riscos para Administração, e, a critério da autoridade competente, o 

capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) do valor estimado da contratação 

ou do item pertinente. 

 

6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

6.4.1 - Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou 

privado, comprovando aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.  

 

6.5- OUTRAS EXIGÊNCIAS:  

6.5.1- Declaração expressa, conforme modelo do Anexo III, de que: 

a) atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da CF/88; 

b) integral concordância com os termos deste edital e seus anexos; 

c) sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 

ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo 

constante dos Anexos deste edital (art.32, § 2º, da Lei n.º 8.666/93).  

 

6.6- ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:  

6.6.1 - Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de 

CNPJ, ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido 

documento que ele é válido para todos os estabelecimentos-sede e filiais - da licitante.  

6.6.2 - Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão 

considerados se forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor 

juramentado.  

6.6.3 - Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente via e-mail, não sendo 

admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem 

permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues a Pregoeira, exceto os originais ou 

cópias autenticadas dos documentos enviados via e-mail;  

6.6.4 As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, 

caso exigidas neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, 

deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias anteriores à data de abertura da sessão.  

6.6.5 A Pregoeira poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de 

verificação, sendo o licitante obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada.  
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7- DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES  

7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL deverá ser providenciado 

até 01 (um) dia antes da data e hora de apresentação das propostas constante do preâmbulo deste edital. No 

horário e data ali mencionados, o licitante apresentará declaração, constando o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, incluindo aquelas que não estejam contempladas 

pela regularidade perante o Cadastro de Fornecedores do CRECI/CE.  

7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, será aberta a sessão pública do pregão eletrônico pela 

Pregoeira com a divulgação das propostas de preços recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as 

especificações técnicas e demais exigências constantes do edital, excetuando-se a análise de preços, que dar-se-

á posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificação exclusivamente daquelas 

que tenham atendido às exigências deste edital.  

7.4 - No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a 

Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  

7.5 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será 

suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão;  

7.6 – O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos 

e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente 

descartados pelo sistema os respectivos lances;  

7.7 - Devido à imprevisão de tempo extra, as Empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de 

lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por 

falta de tempo hábil;  

7.8 - Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de 

fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será 

encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, a Pregoeira poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, 

para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação;  

7.9 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances 

ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor;  

7.10 - A desistência de apresentação de lance por parte de licitante convocado pela Pregoeira implica na 

exclusão do mesmo da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado por ele, para efeito de 

ordenação das propostas.  

7.11 - Caso não se realizem lances, a Pregoeira poderá negociar diretamente com o licitante classificado em 

1º lugar para que seja obtido preço melhor.  

7.12 - Declarada encerrada, a etapa de lances, a Pregoeira verificará a aceitabilidade das ofertas no que se 

refere à exequibilidade do valor e classificará as propostas na ordem crescente dos valores ofertados.  

7.13 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 

14 de dezembro de 2006, a Pregoeira aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, da seguinte forma:  

7.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior 

ao melhor preço.  

7.13.2 - Para efeito do disposto no 7.13.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma:  

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 

do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

II - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do inciso I deste item, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.13.1 
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deste Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, 

também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusão;  

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos 

intervalos estabelecidos no item 7.13.1 deste Edital, será realizado sorteio 

para definir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.13.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.13.2 deste Edital, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

7.13.4 - O disposto no item 7.13.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

7.14 - Após o desempate, poderá a Pregoeira ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o 

valor de referência definido pela administração pública.  

7.15 - A documentação de habilitação e proposta de preços escrita (consolidada) do licitante 

classificado em 1º lugar deverá ser enviada para o e-mail colic@creci-ce.gov.br / licitacao@creci-

ce.gov.br, no limite de 120 (cento e vinte) minutos, após o recebimento a Pregoeira verificará a 

conformidade dos documentos enviados com as exigências do edital.  

7.15.1 - Posteriormente, os mesmos documentos de habilitação da Empresa vencedora deverão ser 

encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita (consolidada), que deverá 

conter os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a 

última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em 

linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ - Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, em 

envelopes colados e identificados com o número do pregão e órgão de origem, para a sede da Comissão 

Permanente de Licitações do CRECI/CE, localizada na Rua PE. Luís Figueira, 324 – Aldeota, Fortaleza-

CE, CEP: 60.150-120.  

7.15.2 - O não cumprimento da entrega da documentação de habilitação e proposta de preços, dentro 

do prazo acima estabelecido, acarretará desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante 

subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.  

7.16 - Caso o licitante tenha apresentado o Certificado de Contrato Cadastral em substituição de 

documento pertinente à habilitação jurídica ou qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal, 

o Pregoeiro verificará, de imediato, junto ao Cadastro do CRECI/CE, se a documentação do licitante se 

encontra devidamente regular.  

7.17 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor, e os presentes à sessão serão comunicados.  

7.18 - Caso o licitante desatenda às exigências de habilitação, o Pregoeiro solicitará os documentos 

de habilitação do licitante classificado em 2° lugar - que deverá encaminhá-los imediatamente via email, 

na mesma forma, e, assim sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao edital, podendo ainda a 

Pregoeira negociar diretamente com este, para que seja obtido preço melhor, sendo o mesmo declarado 

vencedor do certame.  

7.19 - Em seguida, a Pregoeira solicitará dos licitantes a manifestação sobre a intenção de interpor 

recurso. Caso todos os licitantes declinem desse direito, a Pregoeiro adjudicará o objeto ao vencedor; 

havendo manifestação de recurso, esta será feita com Contrato em ata da síntese das razões do 

recorrente.  

7.20 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito ao 

recurso. Assim, a Pregoeira adjudicará o objeto ao vencedor e a Autoridade Superior homologará a 

adjudicação.  

7.21 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

7.22 - Decididos os recursos a Autoridade Superior homologará o julgamento do pregão e adjudicará 

o objeto ao vencedor.  

mailto:colic@creci-ce.gov.br
mailto:licitacao@creci-ce.gov.br
mailto:licitacao@creci-ce.gov.br


 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022 – CRECI/CE  11/39 

Rua PE. Luis Figueira, 324 – Aldeota, Fortaleza- CE 

Fone: (85) 3231-6744/ 3031-3083   

  

7.23 - Caso a Autoridade Superior, não esteja conectada para homologação e/ou adjudicação, a 

sessão será suspensa e a qualquer momento esses atos serão procedidos, devendo os interessados 

consultarem o sistema.  

7.24 - O Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente justificado e 

marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos trabalhos.  

7.25 - A Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação e 

outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de 

obter melhores subsídios para as suas decisões.  

7.26 - Todos os procedimentos da Pregoeira e dos licitantes durante as sessões serão registrados em 

ata divulgada no sistema eletrônico, inclusive a indicação do licitante vencedor, a classificação dos 

lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.  

7.27 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou não apresente 

situação regular, no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deverá extinguir os efeitos da 

homologação e da adjudicação através do ato de rescisão e retornará os autos do processo a Pregoeira. 

7.28 - A Pregoeira retornará às atividades de seleção de melhor proposta e convocará outro licitante, 

observada a ordem de qualificação e classificação, para verificar as suas condições de habilitação e 

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  

7.29 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega das 

propostas esta licitação realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e mesmo local, 

podendo, no entanto, a Pregoeira definir outra data, e horário, fazendo a publicação e divulgação na 

mesma forma adotada inicialmente.  

 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS E DOS LANCES  

8.1 - Será considerado vencedor o licitante que, classificado e qualificado, tendo participado da etapa de 

lances, se houver, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM E ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO DESTE EDITAL.  

8.2 - Não serão levadas em consideração, vantagens não previstas neste edital.  

8.3 - Serão desclassificadas, preliminarmente, para a etapa de lances, as propostas de preços escritas que:  

a) não atendam às exigências referentes ao objeto e demais disposições deste edital, excetuando-se os preços, cuja 

análise dar-se-á posteriormente.  

8.4 - Serão desclassificados na fase de lances, os licitantes qualificados que apresentem preços manifestamente 

inexequíveis.  

8.5 - O resultado da licitação será divulgado através de sessão pública pelo sistema eletrônico e por publicação no 

D.O.U.  

 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

9.1 - Fornecer o objeto do Contrato, de forma imediata ao portador da Ordem de Compra, de conformidade 

com as condições e prazos estabelecidos neste Pregão, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da mencionada Ordem, podendo ser prorrogado nos 

termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

9.2 – Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação.  

9.3 -Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante, 

arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual. 

9.4 Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação, até 05(cinco) 

dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentados.  

9.5 Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas e aceito pela Unidade Administrativa correspondente, não serão considerados como 

inadimplemento contratual.   

 



 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022 – CRECI/CE  12/39 

Rua PE. Luis Figueira, 324 – Aldeota, Fortaleza- CE 

Fone: (85) 3231-6744/ 3031-3083   

  

10 - DAS CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL, 

ENTREGA E VIGÊNCIA.  

10.1 - Após a homologação do resultado da presente licitação será lavrado Termo Contratual e convocado o 

vencedor para sua assinatura no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sua convocação, 

ocasião em que será verificada sua regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil (Certidão de 

Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, e Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Relativos aos Tributos Federais e á Divida Ativa da União-PGFN/RFB), instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS (através da Certidão Negativa de Débito- CND) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. (CEF).  

10.2 - O Termo Contratual deverá ser assinado no CRECI/CE, por representante legal, diretor ou sócio da 

empresa, devidamente acompanhado de procuração ou contrato social e cédula de identificação.   

10.3 - O não cumprimento do disposto no item anterior sujeitará a empresa vencedora ao disposto nos artigos 

64 a 81 da Lei n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco) sobre o valor a ser registrado no Termo 

Contratual.  

10.4 - O licitante que injustificadamente, não apresentar documentação exigida para o certame, apresentar 

declaração falsa, não assinar o Termo Contratual, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajustado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.  

 

11-DO TERMO CONTRATUAL  

11.1- O prazo de vigência do Termo Contratual será até 31 de Dezembro de 2022.  

 

12-DAS ALTERAÇÕES NO TERMO CONTRATUAL  

12.1 - O Termo Contratual poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 

8.666/93.  

 

13-DA RESCISÃO DO CONTRATO  

13.1-A rescisão contratual poderá ser:  

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos  

I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;  

b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, 

reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;  

13.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do 

CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;  

13.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos 

I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.  

 

14 – DA FISCALIZAÇÃO  

14.1 – A execução do Termo Contratual será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por 

intermédio de servidor designado pelo CRECI/CE.  

14.2 – A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse do CRECI/CE.  

14.3 - Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto do Termo Contratual deverão ser prontamente 

atendidas pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o CRECI/CE.  

 

15 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  

15.1-Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados a pregoeira, até 3 (três) dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.  

15.2-A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos.  

15.3-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração.  
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15.4-Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no 

edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

15.5-A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira, auxiliada pelos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

contado da data de recebimento da impugnação.  

15.6-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela pregoeira, 

nos autos do processo de licitação.  

15.7-Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.  

15.8-A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 

trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  

15.9-Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição 

confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, endereçada a Pregoeira 

do CRECI/CE, com identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 

documentos comprobatórios).  

15.10 - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O CRECI/CE, poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público, ou Anular esta licitação, em qualquer etapa do processo, por ilegalidade, no todo ou em parte.  

 

16 – DA CONTRATAÇÃO  

16.1-As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato específico, 

celebrado entre o CRECI/CE (doravante denominado Contratante), e o(s) licitante(s) vencedor(es) doravante 

denominada(s) Contratada(s), que observará os termos da Lei n.º 8.666/93, deste edital e demais normas 

pertinentes, cuja  minuta foi submetida a exame prévio da Assessoria Jurídica do CRECI/CE.  

16.2-O licitante vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da devida convocação, para celebrar 

o referido Contrato, nos moldes da minuta de contrato constante do Anexo V deste edital. Em caso de recusa 

injustificada, ser-lhe-á aplicado sanções previstas na Lei nº 8.666/93.    

16.3-Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado ao CRECI/CE 

convocar a(s) licitante(s) remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das propostas para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços 

(descontos), ou revogar a licitação.  

16.4- O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.  

16.5- O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 

e suas alterações posteriores. 

 

17 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS  

17.1 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuada em conformidade com as especificações 

contidas no Termo de Referência, dentro do período de validade do contrato, conforme as condições 

estabelecidas na minuta do contrato, Anexo V deste certame. 

 

18 - DO PAGAMENTO  

18.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pelo Gestor do Contrato, 

através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.  

18.1.1 - Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições da habilitação, cuja 

confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos 

emissores das certidões de regularidade fiscal.  

18.2 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o 

pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, 

neste caso, quaisquer ônus para o CRECI/CE.  

18.3 – A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou 

indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  
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19 - DAS SANÇÕES   

19.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa  ou cometer fraude 

fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 

multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.  

19.2 O(a) contratado(a) ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial 

do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não 

veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:  

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes 

casos:  

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;  

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) 

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.  

II - Multas (As multas que não forem possíveis descontadas na garantia da CONTRATADA ou por ocasião do 

pagamento, serão recolhidas, voluntariamente, em nome do CRECI-CE. Se não o fizer, será encaminhado a 

Procuradoria Jurídica do CRECI/CE para cobrança em processo de execução:  

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no fornecimento dos produtos ou 

indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% do mesmo valor;  

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a qualquer cláusula ou condição do 

contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;  

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, 

caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da 

comunicação formal da rejeição;  

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CRECI/CE, por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade 

que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

19.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 19.2 supra e 

10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.  

19.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao CRECI/CE no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 

notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que o(a) contratado(a) fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 

do(a) contratado(a), o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado 

mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.  

19.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 19.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em 

razão do contrato objeto desta licitação:  

a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 

praticados;  

c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos.  

19.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 19.2 supra, poderão ser aplicadas juntamente 

com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

19.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 
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5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por 

caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.  

19.8- As sanções previstas no item 19.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não 

vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, 

e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.  

 

20 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

20.1 – A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o disposto nos artigos 

77 a 80 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

21.1 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário.  

21.2 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital 

e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, a Pregoeira no seguinte endereço eletrônico para 

pedidos de esclarecimentos: colic@creci-ce.gov.br  

21.3 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

21.4 - A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação;  

21.5 - Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame implicará na 

aceitação plena das condições estipuladas no presente edital e submissão às normas nele contidas.  

21.6 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão do Pregão.  

21.7 - É facultada a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.  

21.8 – A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de 

fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 

devendo anulá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado.  

21.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do CRECI/CE.  

21.10 - É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive Fundações instituídas 

ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por 

interposta pessoa, do presente processo licitatório;  

21.11 – A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação e não será 

devolvida ao proponente;  

21.12 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 

2002, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, Decreto nº 10.024/2019 e Lei 

Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006.  
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22 - DO FORO  

 

22.1 - O Foro, designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo 

Contratual, será o da Cidade Fortaleza, Estado do Ceará.   

 

Fortaleza - CE, 01 de abril de 2022. 

 

 

 

_____________________________  

TIBÉRIO VITORIANO BENEVIDES DE MAGALHÃES 

Presidente do CRECI – CE 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO 

 

 

1-OBJETO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (NOTEBOOK) E ACESSÓRIOS, CONFORME 

CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

2-OBJETIVO E JUSTIFICATIVA  

 

2.1 Elaboramos o presente Termo, para que no procedimento legal, seja efetuada a seleção de proposta mais 

vantajosa para a Administração Publica, tendo por finalidade definir elementos que norteiam a contratação de 

empresa para o fornecimento de equipamentos de notebook e acessórios, visando a formação de futura 

contratação, para atender a devida necessidade.  

 

2.2 A aquisição justifica-se: 

 

Visando atender o novo cenário que se apresenta a troca dos computadores de atendimento por equipamentos 

portáteis (notebooks). O teletrabalho tomou-se uma ferramenta essencial para a continuidade das operações, a 

troca dos atuais equipamentos é imprescindível para essa nova modalidade. Baseando-se neste novo cenário, essa 

aquisição trará maior garantia a continuidade nos trabalhos deste Conselho. 

 

3- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

3.1. A aquisição deverá observar as normas e procedimentos contidos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e demais normas contidas no Edital.  

 

 

4- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1 A Aquisição deverá ser feita de acordo com as especificações mínimas abaixo discriminadas. 

 

4.2 O objeto a ser licitado deverá atender ao critério do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 

conforme discriminado no quadro abaixo: 

 

 

  GRUPO 1  

        

ITEM QUANT. CARACTERISTICAS DESCRIÇÃO 

01 02 unidades 

PLACA MÃE 

01 (uma) Placa-mãe da mesma marca do fabricante, desenvolvida especificamente para 
o modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização de mercado. 

PROCESSADOR 

Processador de última geração; deverá possuir 06 (seis) Núcleos Físicos; Suporte a 
12 (doze) threads; Controle automático do clock conforme carga de trabalho; Frequência 

de Operação real de 2.7 GHz; Deverá possuir 12Mb Cache; Suporte a instruções 

SSE4.1/4.2 e AVX 2.0; Deverá possuir consumo máximo TDP 45W; Processo de 
fabricação com litografia de no máximo 14nm; Deverá possuir suporte a memória 

DDR4-2666Mhz;Instruções de virtualização de I/O; Suporte a PCI Express 3.0; 

Aceleração de criptografia avançada AES; A configuração proposta deve comprovar 
pontuação igual ou maior que 12.440 pontos de acordo com o site 

(http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html); Não serão aceitos processadores 

com pontuação inferior; SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO PELO NÃO 
CUMPRIMENTO DESTE ITEM; 
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BIOS E PLACA MÃE 

BIOS, no idioma português ou inglês, com as características a seguir: O equipamento 
possui BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de 

OEM ou tem direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestado 

fornecido pelo fabricante do equipamento; O fabricante do equipamento disponibiliza 
em seu site da internet todas as atualizações de BIOS; Ativação  e  desativação  de  

senha  mediante  o  menu  de  inicialização  (setup). Senha(s) de proteção para acesso ao 

setup do computador, gerencia e disco. Recurso para detecção automática de unidades 
de discos rígidos. Capacidade de boot pela porta USB. Capacidade de inibir boot pela 

porta USB. Deverá possuir campo editável para inserção de número de patrimônio, 

capturável por aplicação de inventário. Capacidade de proteção contra gravação, 
realizada por software (senha  de  proteção  contra  gravação  na  BIOS)  ou  hardware  

(jumpeamento). Capacidade de habilitar e desabilitar USB através da BIOS. Deverá 

mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o 
computador for inicializado. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado para 

criptografia . O equipamento ofertado possui integrado dispositivo ou funcionalidade na 

BIOS com características de segurança avançada de rastreamento pela internet que, em 
caso de furto ou extravio acidental, permita recuperação e localização do mesmo, 

bloqueio  do  hardware,  impossibilitando  que  o  equipamento  seja  utilizado  ou 

reutilizado em caso de substituição do HD, envio de um comando remoto capaz de 
apagar  todas  as  informações  contidas  no  HD  ou  arquivos  específicos,  esse 

dispositivo ou funcionalidade exigida na BIOS está nativamente presente e pronto para  

ativação  através  da  aquisição  da  sua  respectiva  licença.   Possibilita formatação 
definitiva de um disco rígido via BIOS; Deverá possuir integrado ao hardware do 

notebook Leitor Biométrico. O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante  do  
processador;  Deverá  suportar  DDR4  de  2.666MHz  ou  superior. Deverá suportar 

disco padrão M.2 NVMe. A placa-mãe deverá possuir memória não volátil, para 

gravação de informações de inventário de hardware (placa mãe, processador, memória e 
disco), que sejam  acessíveis remotamente pela rede independente  do  estado  do  

sistema  operacional.  A  máquina  deverá  suportar intervenção   técnica   do   helpdesk   

via  rede   IP   para   atualização   de   BIOS, configuração de SETUP (CMOS) e boot 
remoto para execução de rotinas de diagnóstico, mesmo se o sistema operacional estiver 

inoperante. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-

mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo 
com o sistema operacional inoperante. O chipset deverá ser da mesma marca do 

fabricante do processador; 

MEMÓRIAS 

Deverá ser fornecido no mínimo 16GB RAM por notebook. O notebook deverá suportar 

expansão de memória RAM de no mínimo 32GBytes. Padrão de memória RAM mínimo 

DDR-4 de 2666MHz. Padrão do conector SoDIMM ou superior. 
Deverá possuir no mínimo 2(dois) slot de memória 

CONTROLADORA DE 
DISCO RÍGIDO 

01 (uma) controladora de disco rígido com no mínimo 01 (um) canal, integrada à placa-

mãe; Controladora padrão SATA 2 ou superior; Taxa de transferência de dados de no 

mínimo 300MBytes. 

ARMAZENAMENTO 
Deverá ser fornecido com no mínimo 01 (um) disco padrão M.2 NVMe;  Tipo interno 

ao gabinete; Capacidade 512GB PCIe NVMe 

PLACA DE REDE 

No mínimo 01 (uma) interface de rede por notebook; Padrão de barramento PCI ou 

superior, on-board integrado ao gabinete; Interface de rede padrão Gigabit Ethernet; 
Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 

100Mbps, ou 1000Mbps bem como no modo full-duplex; Compatibilidade funcional e 

operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 
100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet) ;Deverá 

possuir recursos de Wake on LAN (WOL). 

PLACA DE WIRELESS 

No mínimo 01 (uma) interface Wireless Dual Band com suporte a Vpro por notebook; A 

interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização 

de slots PC Card ou Express Card; Compatibilidade funcional e operacional com os 

padrões IEEE 802.11ax 

PORTAS DE 

COMUNICAÇÃO 

04 portas USB versão 3.0 sendo 1 porta USB Type C; 01 porta da interface de rede 
padrão RJ45; 01 porta HDMI ou Display Port; 01 kit de áudio composto por 01 (uma) 

saída de áudio e 01 (uma) entrada para microfone ou combo de áudio (microfone/fone 

de ouvido em uma única saída). 

BLUETHOOT 
Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth 5.1 integrado. A 

interface deverá estar integrada ao gabinete do Notebook sem a utilização de slots PC 

Card. 
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LEITOR DE CARTÕES DE 
MEMÓRIA 

Leitor de Cartões Multimídia SD ou Micro SD 

AUDIO 

Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por no mínimo 01 Controladora 
de som, 02 Alto-falantes e 01 Microfone por notebook ou combo de áudio 

(microfone/fone de ouvido em uma única saída); A controladora de som deverá ser 

onboard, contendo 01 (uma) saída amplificada para canais estéreos e os Alto falantes 
deverão estar integrados ao gabinete do notebook com amplificador de sinal: O 

Microfone deverá estar integrado ao gabinete do notebook 

VÍDEO 
01 (uma) Controladora de Vídeo, integrada de 2GB DDR5 com 01 (uma) conector 

HDMI 1.4 e 01 (um) conector DisplayPort, incorporado à placa mãe com memória de 

vídeo de no mínimo 256 Megabytes podendo ser com compartilhamento e alocação 
dinâmica ou similar, resoluções de no mínimo 1920X1080 (FULL HD) entre 60 e 85Hz. 

MONITOR 
Tela TFT matriz ativa com tamanho 15.6” a 16.0” padrão Wide com resolução mínima 

de 1920X1080 (FULL HD) e antirreflexo. Deverá possuir webcam HD 720p integrada, 

não sendo aceita solução através de conectores USB 

TECLADO Teclado full size de mínimo 84 teclas padrão português ABNT, com proteção de 

derramamento de líquido. 

MOUSE Dispositivo apontador do tipo Touchpad e leitor de impressões digitais integrado, não 

sendo aceita solução através de conectores USB; 

BATERIA 

Bateria de Polímero de Íon, com 4 células ou 68Whr e autonomia mínima de 4 horas e 

tempo de carga em desligado não superior a 3 horas. Sua garantia deverá acompanhar a 

garantia do equipamento; Adaptador/carregador de corrente, Bivolt com seleção 
automática de 100 a 240 Volts, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no 

padrão brasileiro; 

GABINETE 

Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; Botão de liga/desliga e luzes de 

computador ligado (Power-on); Possui 02 (dois) alto-falantes interno com potência 
suportada de 2 Watts por canal; Áudio: som estéreo integrado; Características físicas: 

peso máximo 1.8 kg com bateria 

QUALIDADE DO 

EQUIPAMENTO 

Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido 
por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o 

NOTEBOOK ofertado está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of 

Information Technology Equipmen tIncluding Eletrical Business Equipment), para 
segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

Deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e número de 

série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas auto-adesivas de fácil 
remoção ou danificação. 

RESPONSABILIDADES 

COM O MEIO AMBIENTE 

O modelo do equipamento ofertado deverá estar registrado no EPEAT (Electronic 

Product Environmental Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), na 

categoria Silver ou Gold, no site: http://www.epeat.net, comprovando que o 
equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo 

de fabricação. 

O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que não agridem o meio 

ambiente. 
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CERTIFICAÇÕES E/OU 

COMPROVANTES DE 
CONFORMIDADE 

O equipamento deve possuir dispositivo de segurança TPM 2.0 ou ISO/IEC 11885 
integrado à placa mãe, devendo ser fornecida com todo software necessário ao pleno 

funcionamento e utilização desse dispositivo. O chipset deve ser da mesma marca do 

fabricante do processador. O modelo do equipamento deve estar em conformidade com 
a norma IEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão 

dos materiais elétricos.  O equipamento deve estar em conformidade com a norma 

TCO'05 ou posterior e Energy Star 5.0. O modelo de equipamento deve estar em 
conformidade com a norma ISO 9296, testado em acordo com a ISO 7779, quanto à 

emissão de ruídos. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão 

RoHS (Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que 
não agridem o meio ambiente. 

O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão Energy Star 

5.0 para eficiência de consumo elétrico; O modelo do equipamento ofertado deve estar 
em conformidade com os especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product      

Environmental      Assessment      Tool      - http://www.epeat.net)      na 

categoria Silver ou Gold, mostrando que o equipamento atinge as exigências para 
controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação. O modelo de 

equipamento deve estar em conformidade com a certificação CISPR 22 Classe B ou 

FCC classe B. O Fabricante dos equipamentos deverá ser membro do DMTF 
(Distributed Management Task Force) na categoria Board ou Leadership. 

Deverá  ser  entregue  Certificado  ou  Relatório  de  Avaliação  de  Conformidade 

emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, 
comprovando que o NOTEBOOK ofertado está em conformidade com a norma IEC 

60950 (SafetyofInformation Technology EquipmentIncludingEletrical Business 

Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos 
materiais elétricos. Deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, 

modelo e número de série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas 
auto-adesivas de fácil remoção ou danificação 

BATERIA 

Bateria de Polímero de Íon, com 4 células ou 68Whr e autonomia mínima de 4 horas e 

tempo de carga em desligado não superior a 3 horas. Sua garantia deverá ser no mínimo 

36(trinta e seis) meses 
Adaptador/carregador de corrente, Bivolt com seleção automática de 100 a 240 Volts, 

acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro; 

02 02 unidades 

SOFTWARE 

O equipamento deverá ser fornecido com licença (em Português) do Sistema 
Operacional Microsoft Windows® 10 Professional 64 Bits OEM, MS Office Home 

Business 2019 pré-instalado e configurado, com licença de uso; Deverá ser entregue 

pelo menos um conjunto completo de manuais e mídias do software pré- instalado, 
incluindo S.O. e de recovery.  O equipamento deve acompanhar as referidas mídias de 

restauração para o sistema operacional exigido; O equipamento deverá acompanhar de 

solução de recuperação, do mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada 
por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a 

restauração da configuração original de fábrica do equipamento além das gerações de 

mídias de Recovery; 

03 02 unidades 

SUPORTE E GARANTIA 

Garantia integral de 60 (sessenta) meses On Site; Suporte técnico para reparos e 

atendimento de chamados 5 X 8, com tempo de atendimento de até 48 horas úteis; Ter 

no mínimo, um ponto de apoio na região metropolitana de Fortaleza e um ponto de 
apoio em no máximo a 150 Km dos endereços da localização do cliente afetado; Deverá 

manter uma estrutura de atendimento (Call Center) – 0800 para atendimento das 

solicitações e dos chamados para reparo em caso de falhas ou necessidade de 
substituição dos equipamentos; A garantia deve abranger a substituição, troca de peças 

ou substituição total do conjunto “AllOne” caso necessário. Em caso de necessidade de 

substituição da unidade de disco rígido por falha, o reparo deverá ser realizado na 
presença de preposto da CONTRATANTE devendo a unidade defeituosa permanecer 

sob guarda deste último; O suporte Técnico aos equipamentos deverá ser prestado pela 

fabricante do equipamento ou por rede credenciada e autorizada pelo mesmo. 

04 02 unidades 

ACONDICIONAMENTO 

Deverá ser fornecida 01 (uma) maleta com alça ou mochila para transporte exclusivo do 
notebook e seus acessórios; O notebook e seus acessórios deverão estar devidamente 

acondicionados em embalagens e calços de proteção apropriados. 

05 02 unidades 

MOUSE ADICIONAL 

Mouse Sem Fio USB Compact Recarregável de cor preta, com no mínimo 1 ano de 

garantia. 

06 02 unidades 
ERGONOMIA 

Deverá acompanhar Suporte Notebook Regulável Ergonômico Portátil. 
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                             GRUPO 2 

        

ITEM QUANT. CARACTERISTICAS DESCRIÇÃO 

07 13 unidades 

PLACA MÃE 

01 (uma) Placa-mãe da mesma marca do fabricante, desenvolvida especificamente para o 
modelo ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização de mercado. 

PROCESSADOR 

Processador  de  última  geração.  Deverá  possuir  04  (quatro)  Núcleos  Físicos. Suporte a 

8 (Oito) threads;  Controle automático do clock  conforme carga de trabalho; Frequência de 
Operação real de 1.6 GHz; Deverá possuir 6Mb Cache; Suporte a instruções SSE4.1/4.2 e 

AVX 2.0; Deverá possuir consumo máximo TDP 25W; Processo de fabricação com 

litografia de no máximo 14nm; Deverá possuir  suporte  a  memória  DDR4-2666;  
Instruções  de  virtualização  de  I/O; Suporte  a  PCI  Express  3.0;  Aceleração  de  

criptografia  avançada  AES;  A configuração proposta deve comprovar pontuação igual ou 

maior que 6400 pontos de  acordo  com  o site 
(http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html);  Não serão   aceitos   processadores   

com   pontuação   inferior;   SOB   PENA   DE DESCLASSIFICAÇÃO PELO NÃO 

CUMPRIMENTO DESTE ITEM.  

BIOS  

BIOS, no idioma português ou inglês, com as características a seguir: 
O equipamento possui BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em 

regime de OEM ou tem direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de 

atestado fornecido pelo fabricante do equipamento; 
O  fabricante  do  equipamento  disponibiliza  em  seu  site  da  internet  todas  as 

atualizações de BIOS; Ativação e desativação de senha mediante o menu de inicialização 

(setup). Senha(s) de proteção para acesso ao setup do computador, gerencia  e  disco.  
Recurso  para  detecção  automática  de  unidades  de  discos rígidos. Capacidade de boot 

pela porta USB. Capacidade de inibir boot pela porta USB. Deverá possuir campo editável 

para inserção de número de patrimônio, capturável por aplicação de inventário. Capacidade 
de proteção contra gravação, realizada por software (senha de proteção contra gravação na 

BIOS) ou hardware (jumpeamento).  Capacidade  de  habilitar  e  desabilitar  USB  através  

da  BIOS. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador 
sempre que o computador for inicializado. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado 

para  criptografia.  O  equipamento  ofertado  possui  integrado  dispositivo  ou 
funcionalidade   na   BIOS   com   características   de   segurança   avançada   de 

rastreamento pela internet que, em caso de furto ou extravio, permita recuperação e  

localização  do  mesmo  e  bloqueio  do  hardware,  impossibilitando  que  o equipamento 
seja utilizado ou reutilizado em caso de substituição do HD, envio de um comando remoto 

capaz de apagar todas as informações contidas no HD ou arquivos específicos, esse 

dispositivo ou funcionalidade exigida na BIOS está nativamente  presente  e  pronto  para  
ativação  através  da  aquisição  da  sua respectiva licença. Possibilita formatação definitiva 

de um disco rígido via BIOS; Deverá possuir integrado ao hardware do notebook Leitor 

Biométrico. Possibilita formatação definitiva de um disco rígido via BIOS; Deverá possuir 
integrado ao hardware do notebook Leitor Biométrico. O chipset deverá ser da mesma 

marca do fabricante do processador; Deverá suportar DDR4 de 2.666MHz ou superior 

Deverá suportar disco padrão M.2 NVMe. A placa-mãe deverá possuir memória não 
volátil, para gravação de informações de inventário de hardware (placa mãe, processador, 

memória e disco), que sejam acessíveis remotamente pela rede independente  do  estado  

do  sistema  operacional.  A  máquina  deverá  suportar intervenção  técnica  do  helpdesk  
via  rede  IP  para  atualização  de  BIOS, configuração de SETUP (CMOS) e boot remoto 

para execução de rotinas de diagnóstico, mesmo se o sistema operacional estiver 

inoperante. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe 
deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o 

sistema operacional inoperante. O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do 

processador. 

MEMÓRIAS 

Deverá ser fornecido no mínimo 8GB RAM por notebook. O notebook deverá suportar 
expansão de memória RAM de no mínimo 16GBytes. Padrão de memória RAM mínimo 

DDR-4 de 2400MHz. Padrão do conector SoDIMM ou superior. 

Deverá possuir um slot de memória livre. 
 

Deverá possuir um slot de memória livre. 

 
Deverá possuir no mínimo 2(dois) slot de memória 

CHIPSET E PLACA MÃE 
O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador; Possui 1 (um) slot  de  

memória  livre com  suporte  a  DDR4  de  2.666  MHz  ou superior. Deverá suportar disco 

padrão M.2 NVMe 
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LEITOR DE CARTÕES DE 
MEMÓRIA 

Leitor de Cartões Multimídia SD ou Micro SD 

PORTAS DE 

COMUNICAÇÃO 

03 portas USB sendo 1 na versão 3.0. 01 porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA, 

sendo aceito adaptador ou superior. 01 porta da interface de rede padrão RJ45. 01 porta 
HDMI ou Display Port, 01 kit de áudio composto por 01 (uma) saída de áudio e 01 (uma) 

entrada para microfone ou combo de áudio (microfone/fone de ouvido em uma única 

saída). 01 conector DC-in para adaptador AC ou via conector USB-C. 

INTERFACE DE REDE 

No mínimo 01 (uma) interface de rede por notebook. Padrão de barramento PCI ou 
superior, on-board integrado ao gabinete. Interface de rede padrão Gigabit Ethernet. Deverá 

operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps, ou 

1000Mbps bem como no modo full-duplex. Compatibilidade funcional e operacional com 
os padrões IEEE 802.3 para 10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast 

Ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet). 

Deverá possuir recursos de Wake on LAN (WOL). 

INTERFACE WIRELESS 
LAN 

No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por notebook. A interface Wireless LAN 

deverá estar integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots PC Card ou 

Express Card. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 ac 

INTERFACE BLUETOOTH 
Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth 4.1 integrado. A 

interface deverá estar integrada ao gabinete do Notebook sem a utilização de slots PC Card. 

CONTROLADORA DE 

DISCO RÍGIDO 

01 (uma) controladora de disco rígido com no mínimo 01 (um) canal, integrada à placa-

mãe. Controladora padrão SATA 2ou superior. Taxa de transferência de dados de no 
mínimo 300MBytes. 

ARMAZENAMENTO 
Deverá ser fornecido com no mínimo 01 (um) disco padrão M.2 NVMe. Tipo interno ao 

gabinete. Capacidade 256 GB PCIe NVMe 

WEBCAM Deverá ser fornecido  01  (uma) Webcam  integrada  HD  720p  ao  gabinete  do notebook 

TECLADO 

Deverá ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao gabinete do notebook. Compatibilidade 

com o padrão ABNT Variant2.  Teclado alfanumérico com 12 teclas de função e teclas 
combinadas para acesso rápido ao sistema de gerenciamento de energia. A impressão sobre 

as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou 

por uso prolongado. Com proteção de derramamento de liquido. 

TELA DE VIDEO 

Tela TFT matriz ativa com tamanho 15.6 a 16.0 padrão Wide com resolução mínima de 

1920X1080 (FULL HD) e antirreflexo. Deverá possuir webcam HD 720p integrada, não 
sendo aceita solução através de conectores USB; 

Acelerador Gráfico com memória de vídeo mínima de 256 Mbytes compartilhada com 

mecanismo de alocação dinâmica de memória RAM; 

CARREGADOR DE 

BATERIA 

Deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por notebook. 
O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC. O  carregador deverá operar 

com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100VAC a 240VAC. Freqüência de operação 

de 50Hz a 60Hz. A capacidade de carga da bateria deverá ser de no mínimo 42WATTS. 
Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 14136:2002 e 

deverá ser fornecido adaptador para tomada NEMA 5-15P caso o cabo de alimentação 

tenha 3 pinos (2 fases +_ 

BATERIA PRINCIPAL 

Bateria de Polímero de Íon, com 3 células ou 42Whr e autonomia mínima de 4 horas. e 
tempo de carga em desligado não superior a 3 horas. Sua garantia deverá ser no mínimo 

36(trinta e seis) meses Adaptador/carregador de corrente, Bivolt com seleção automática de 

100 a 240 Volts, acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro. 

GABINETE 

Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; Botão de liga/desliga e luzes de 
computador ligado (Power-on); Possui 02 (dois) alto-falantes interno com potência 

suportada de 2 Watts por canal; Áudio: som estéreo integrado; Características físicas: peso 

máximo 1.8 kg com bateria. 

QUALIDADE DO 
EQUIPAMENTO 

Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por 
um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o 

NOTEBOOK ofertado está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of 

Information Technology Equipmen tIncluding Eletrical Business Equipment), para 
segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos; 

Deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e número de 

série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas auto-adesivas de fácil 
remoção ou danificação. 

ACESSÓRIOS 

Cabos de força com 03 (três) pinos padrão ABNT, Trava de Segurança (Cabo de aço) 
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RESPONSABILIDADES 

COM O MEIO AMBIENTE 

O modelo do equipamento ofertado deverá estar registrado no EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), na categoria 

Silver ou Gold, no site: http://www.epeat.net, comprovando que o equipamento atinge as 

exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação. O modelo 
ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances), isto é, ser construído com materiais que não agridem o meio  

CERTIFICAÇÕES E/OU 

COMPROVANTES DE 

CONFORMIDADE 

O equipamento deve possuir dispositivo de segurança TPM 2.0 ou ISO/IEC 11885 

integrado à placa mãe, devendo ser fornecida com todo software necessário ao pleno 

funcionamento e utilização desse dispositivo. O chipset deve ser da mesma marca do 
fabricante do processador. O modelo do equipamento deve estar em conformidade com a 

norma IEC 60950 para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos 

materiais elétricos.  O equipamento deve estar em conformidade com a norma TCO'05 ou 
posterior e Energy Star 5.0. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com a 

norma ISO 9296, testado em acordo com a ISO 7779, quanto à emissão de ruídos. O 

modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances), isto é, ser construído com materiais que não agridem o meio 

ambiente. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com o padrão  Energy  

Star  5.0   para   eficiência   de  consumo   elétrico;   O  modelo do equipamento ofertado 
deve estar em conformidade com os especificações definidas no EPEAT (Eletronic Product 

Environmental Assessment Tool -  http://www.epeat.net) na categoria Silver ou Gold, 

mostrando que o equipamento atinge as exigências para controle do impacto ambiental em 
seu processo de fabricação. O modelo de equipamento deve estar em conformidade com a 

certificação CISPR 22 Classe B ou FCC classe B. O Fabricante dos equipamentos deverá 

ser membro do DMTF (Distributed Management Task Force) na categoria Board ou 
Leadership. Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade 

emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando 

que o NOTEBOOK ofertado está em conformidade com a norma IEC 60950 
(SafetyofInformation Technology EquipmentIncludingEletrical Business Equipment), para 

segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

Deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e número de 
série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas auto-adesivas de fácil 

remoção ou danificação 

08 13 unidades 

SOFTWARE 

O equipamento deverá ser fornecido com licença (em Português) do Sistema Operacional 

Microsoft Windows® 10 Professional 64 Bits OEM, MS Office Home Business 2019 pré-
instalado e configurado, com licença de uso; Deverá ser entregue pelo menos um conjunto 

completo de manuais e mídias do software pré- instalado, incluindo S.O. e de recovery. O 

equipamento deve acompanhar as referidas mídias de restauração para o sistema 
operacional exigido; O equipamento deverá acompanhar de solução de recuperação, do 

mesmo fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers 

necessários para sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração 

original de fábrica do equipamento além das gerações de mídias de Recovery 

09 13 unidades 

SUPORTE E GARANTIA 

Garantia integral de 60(sessenta) meses para o equipamento e 36(trinta e seis) meses  para  
Bateria  on  site;  Suporte  técnico  para  reparos  e  atendimento  de chamados 5 X 8, com  

tempo de atendimento de até 48 horas úteis; Ter no mínimo, um ponto de apoio na região 

metropolitana de Fortaleza e um ponto de apoio em no máximo a 150 Km dos endereços da 
localização do cliente afetado; Deverá  manter  uma  estrutura  de  atendimento  (Call  

Center)  –  0800  para atendimento das solicitações e dos chamados para reparo em caso de 

falhas ou necessidade  de  substituição  dos  equipamentos;  A  garantia  deve  abranger  a 
substituição,  troca  de  peças  ou  substituição  total  do  conjunto  “AllOne”  caso 

necessário. Em caso de necessidade de substituição da unidade de disco rígido por   falha,   

o   reparo   deverá   ser   realizado   na   presença   de   preposto   da CONTRATANTE 
devendo a unidade defeituosa permanecer sob guarda deste último. O suporte Técnico aos 

equipamentos deverá ser prestado pela fabricante do equipamento ou por rede credenciada 

e autorizada pelo mesmo. 

10 13 unidades 

ACONDICIONAMENTO 

Deverá ser fornecida 01 (uma) maleta com alça ou mochila para transporte exclusivo do 
notebook e seus acessórios; O notebook e seus acessórios deverão estar devidamente 

acondicionados em embalagens e calços de proteção apropriados. 

11 13 unidades 
MOUSE ADICIONAL 

Mouse Sem Fio USB Compact Recarregável de cor preta, com no mínimo 1 ano de 

garantia. 

12 13 unidades 
ERGONOMIA 

Deverá acompanhar Suporte Notebook Regulável Ergonômico Portátil. 
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5- DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL   

 

5.1- O presente Instrumento terá vigência até 31 de dezembro de 2022. 

 

6- DA GARANTIA TÉCNICA 

 

6.1-O prazo de garantia contratual dos bens será de no mínimo, 60 (meses) meses, “onsite”, contados do 

recebimento definitivo do produto.  

 

6.2-A licitante deverá encaminhar, quando da entrega dos equipamentos, certificado de garantia do 

produto, impresso em língua portuguesa, contra defeitos de fabricação e/ou montagem e contra desgaste 

excessivo, no qual deverá expor total anuência aos termos e as cláusulas previstos no edital do certame 

licitatório.  

 

6.2.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o 

licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante, a licitante também 

deverá encaminhar o certificado de garantia emitido pelo fabricante, impresso em língua portuguesa, no 

qual deve constar o prazo ofertado por este, contra defeitos de fabricação e/ou montagem e contra 

desgaste excessivo.  

 

6.3-Não serão aceitas propostas em que o certificado da licitante contenha prazo de garantia inferior a 60 

(sessenta) meses, contados do recebimento definitivo dos equipamentos, ou que não atenda às condições 

estabelecidas neste item.  

 

6.3.1. Esta condição se aplica independente de a licitante e a fabricante serem pessoas distintas.  

 

6.4 - Durante o período de garantia a Contratada dará garantia total de todo bem e de todas as peças 

cobertas pela especificação técnica contra todo o defeito do bem, ou a falha em operação normal, os 

serviços de garantia deverão ser prestados pelos representantes técnicos devidamente habilitados e 

credenciados.  

 

6.4.1- A garantia compreenderá a recuperação ou substituição às expensas do fornecedor, inclusive 

transporte, de qualquer componente ou bem que apresentar divergência de especificações ou quaisquer 

defeitos de projeto ou fabricação, com exceção dos casos de desgaste natural. 

 

7- DA ENTREGA DO OBJETO 

 

7.1- A entrega deverá ser efetuada na sede de cada secretaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 

partir da entrega da Ordem de Compra, no horário de expediente.  

7.2- A entrega em discordância com as disposições contidas no presente Termo de Referência e no 

processo licitatório ensejará na devolução do mesmo, sem que caiba direito de reclamação ou 

indenização por parte da inadimplente.  

7.3- Os produtos estarão sujeitos à aceitação plena do responsável, que, se for o caso, o rejeitará ou o 

aceitará definitivamente mediante laudo de inspeção, inclusive ficando a contratada obrigada a substituir 

imediatamente o produto por outro, caso o mesmo desatenda ao presente instrumento convocatório e 

termo contratual. 

7.4- O CRECI/CE reserva-se o direito de recusar o produto no ato da entrega, ou até o exame do mesmo, 

no todo ou em parte, desde que estejam em desacordo com as especificações constantes do Termo de 

Referência e no Edital relativo ao Processo Licitatório. 

 

8- DO PAGAMENTO  

8.1- O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, 

mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela 

Secretaria de origem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.  
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8.1.1 - Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições da habilitação, 

cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos 

órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.  

8.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o 

pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não 

ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o CRECI/CE.  

8.3– A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas 

ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

9– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

9.1A contratada para fornecer o objeto do presente Contrato obrigar-se-á:  

9.1.1Cumprir integralmente as disposições do Contrato, seus anexos e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;  

9.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia, sendo 

ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu 

fornecimento;  

9.1.2.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da 

relação da rede de assistência técnica autorizada; 

9.1.2.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na 

execução do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência 

Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Pública em geral;  

9.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

9.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato;  

9.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

na forma estabelecida no Art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada;  

9.1.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;  

9.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As 

decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser 

comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  

 

10– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

10.1. A contratante obrigar-se-á:  

10.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o 

cumprimento dos prazos;  

10.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste 

contrato;  

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;  

10.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar 

pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais;  

10.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a 

todos os locais onde se fizer necessária ao fornecimento dos produtos licitados, prestando-lhes todas as 

informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados.  

 

11- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

 

11.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

6.3.2.1.01.03.006 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. 
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12 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

13- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo colaborador a ser nomeado pelo 

CRECI-CE que venha a ser designado pelo Presidente, compreendendo-se no acompanhamento e na 

fiscalização: 

 

13.1.1. Supervisionar a prestação dos serviços, garantindo que todas as providências sejam tomadas para 

regularização de falhas ou defeitos observados; 

 

13.1.2. Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua 

competência. 

 

 

_____________________________ 

JOSÉ LUCAS  

Unidade TI 

CPF 604.114.083-05 

_____________________________  

TIBÉRIO VITORIANO BENEVIDES DE MAGALHÃES 

Presidente do CRECI - CE 
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ANEXO II  

MODELO DE CARTA PROPOSTA  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

AO (A) PREGOEIRO (A) do CRECI/CE.  

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2022 – CRECI/CE 

PROCESSO N.º 36.287/2022 

Fornecedor: 

CNPJ:   

Inscrição Estadual:   

Endereço:   

Bairro:   

CEP:   

Cidade:   

Estado:   

Telefone:   

E-mail:   

Banco:   

Agência:   

Conta Corrente:   

VALIDADE DA PROPOSTA: (em dias, conforme estabelecido em edital)  PREVISÃO DE ENTREGA:   

INSERIR ITEM(S) 

 

ITEM  

 

ESPECIFICAÇÃO  

 

MARCA/FABRICANTE  

 

UND  

 

QTDE  

 

VALOR   

UNITÁRIO  TOTAL  

       

       

       

       

Valor  Global  do(s)  ITEM(S)   é  de  R$  

____________(______________________________________)  

 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a 

tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.  

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta 

Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório  

(edital).  

_______________/____, de___________________ de  2022.  

 

 

_____________________________________________ 

 Nome e assinatura do responsável legal  

CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO  

 

 

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO  

 

 

DECLARAÇÃO  

 

 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:  

 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova 

em processo licitatório, junto ao CRECI/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 

27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não 

emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 

(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  

 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova 

em processo licitatório, junto ao CRECI/CE, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus 

anexos;   

 

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente 

certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos 

termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.  

 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.  

 

 

_______________/____, de___________________ de 2022.  

 

 

Nome e assinatura do responsável legal  

 

CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO IV  

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA  BLL -  BOLSA DE 

LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)   

Razão Social:    

Ramo de Atividade:    

Endereço:    

Complemento:    Bairro:   

Cidade:    UF:    

CEP:    CNPJ:   

Telefone Comercial:   Inscrição Estadual:   

Representante Legal:   RG:    

E-mail:    CPF:   

Telefone  

 

Celular:  

 

Whatsapp:    

Resp.  

 

Financeiro:  

 

E-mail  

 

Financeiro:  

Telefone:   

E-mail para informativo de edital   

ME/EPP:(   )  SIM     (   ) Não   

 

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema 

de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em 

conformidade com as disposições que seguem.  

 

2. São responsabilidades do Licitante:  

i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 

participar;  

ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 

habilitação nas licitações em que for vencedor;  

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos 

expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;  

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo IV.I  

v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações, conforme descritas nesse Anexo. 

 

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas 

de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  

Bolsa de Licitações do Brasil.   
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4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente 

às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema 

Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

 

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, 

mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou 

decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.  

 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do 

Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas 

neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, 

devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.   

 

 

 

Local e data: ________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)  

 

 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 

ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 

CONTRATO CONSOLIDADO  

(AUTENTICADAS). 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO IV  

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES  

DA  BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA   

Razão Social do Licitante:   

CNPJ/CPF:    

 Operadores  

1  Nome:    

 CPF:     Função:   

 Telefone:    Celular:   

 Fax:    E-mail:   

 Whatsapp    

2  Nome:    

 CPF:    Função:   

 Telefone:    Celular:   

 Fax:    E-mail:   

 Whatsapp  

3  Nome:    

 CPF:    Função:   

 Telefone:    Celular:   

 Fax:    E-mail:   

 Whatsapp    

 

O Licitante reconhece que:  

 

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de 

seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais 

danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;  

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de  

Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;  

iii.  A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à 

BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;   

iv.O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por 

seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das 

taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no 

Serviço de Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave 

Eletrônica.    

 

 

Local e data: ______________________________________________________  
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(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)  

 

 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 

ANEXAR CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 

CONTRATO CONSOLIDADO  

(AUTENTICADAS). 
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO IV  

CUSTO  PELA  UTILIZAÇÃO  DO  SISTEMA   

–  SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 

Editais publicados pelo sistema de aquisição:  

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a 

adjudicação – limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados 

mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.  

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:  

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas 

mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 

60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote 

adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil.  

 

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeita o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros 

moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) 

e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua 

Senha ou de Chave Eletrônica.  

 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante 

vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no 

respectivo lote cancelado.  

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS  

 

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de 

PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do 

Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.  

 

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  

 

Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 

responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.  

 

Local e data: ________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________________  

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)  

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E 

ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU 

CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS). 
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ANEXO V- MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO Nº xxxx/2022 – CRECI/CE 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE 

UM LADO O CRECI/CE, E DO OUTRO LADO 

A EMPRESA ________________________, 

PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:  
 

 

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Ceará _________________ pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede na Rua ___________________, nº ____, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

_________________, neste ato representado pelo Presidente do CRECI/CE, o Sr. ______________, doravante 

denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, __________________________________, com endereço 

na Rua ______________________________, nº  

__________________________________, Bairro __________________, em 

__________________________________________________, Estado do 

__________________________________, inscrita no ______________________ sob o nº 

_________________________________, representada por __________________________________, CPF nº 

________________________________, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo 

com o Edital de Pregão Eletrônico Nº 002/2022, Processo Nº 36.287/2022 – CRECI/CE, em conformidade com 

o que preceitua a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002 e a Lei Federal nº  8.666/93, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a 

seguir ajustadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:  

1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 002/2022- CRECI/CE, em 

conformidade com a na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações posteriores, Decreto nº 10.024/2019 e Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:  

2.1.Constitui objeto da presente a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC (NOTEBOOK) E 

ACESSÓRIOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE 

EDITAL E SEUS ANEXOS, E DA PROPOSTA ADJUDICADA.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA, DO REAJUSTE E DO 

REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:  

 

 

 3.1.  O  valor  global  da  presente  avença  é  de  R$  

______________(_________________________________), a ser pago em conformidade com a entrega no 

período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da empresa, 

acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizada, observadas as condições da proposta, conforme 

discriminação abaixo:   

 

ITEM  

 

ESPECIFICAÇÃO  

 

MARCA  

 

UND  

 

QTDE  

 

VALOR   

UNITÁRIO  TOTAL  
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3.2. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

6.3.2.1.01.03.006 – EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 

3.3. O valor do presente Contato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu registro, 

hipótese na qual poderá ser utilizado o índice INPC.  

3.4. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevistos, ou 

previsíveis porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo 

aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 

retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II “d” da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e 

consolidada.  

3.5. Independente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão incluídas 

todas as despesas necessárias ao fornecimento dos produtos.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:  

4.1. O presente Instrumento terá vigência até 31 de Dezembro de 2022.  

 

CLÁUSULA QUINTA  - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E GARANTIA TECNICA:   

 5.1 - A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuado em conformidade com as especificações contidas no 

Termo de Referência, dentro do período de validade do contrato, conforme as condições estabelecidas no mesmo. 

 

5.2-O prazo de garantia contratual dos bens será de no mínimo, 60 (meses) meses, “onsite”, contados do 

recebimento definitivo do produto.  

 

5.3-A licitante deverá encaminhar, quando da entrega dos equipamentos, certificado de garantia do produto, 

impresso em língua portuguesa, contra defeitos de fabricação e/ou montagem e contra desgaste excessivo, no qual 

deverá expor total anuência aos termos e as cláusulas previstos no edital do certame licitatório.  

5.3.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante 

deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante, a licitante também deverá encaminhar o 

certificado de garantia emitido pelo fabricante, impresso em língua portuguesa, no qual deve constar o prazo 

ofertado por este, contra defeitos de fabricação e/ou montagem e contra desgaste excessivo.  

 

6.4-Não serão aceitas propostas em que o certificado da licitante contenha prazo de garantia inferior a 60 (sessenta) 

meses, contados do recebimento definitivo dos equipamentos, ou que não atenda às condições estabelecidas neste 

item.  

 

6.4.1. Esta condição se aplica independente de a licitante e a fabricante serem pessoas distintas.  

 

6.5 - Durante o período de garantia a Contratada dará garantia total de todo bem e de todas as peças cobertas pela 

especificação técnica contra todo o defeito do bem, ou a falha em operação normal, os serviços de garantia deverão 

ser prestados pelos representantes técnicos devidamente habilitados e credenciados.  

 

6.5.1- A garantia compreenderá a recuperação ou substituição às expensas do fornecedor, inclusive transporte, de 

qualquer componente ou bem que apresentar divergência de especificações ou quaisquer defeitos de projeto ou 

fabricação, com exceção dos casos de desgaste natural. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:  

6.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria de origem, 

através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.  

6.1.1 - Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições da habilitação, cuja 

confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos 

emissores das certidões de regularidade fiscal.  
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6.2 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o 

pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, 

neste caso, quaisquer ônus para o CRECI/CE.  

6.3 – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma 

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a 

data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios;  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  

VP = Valor da parcela a ser paga.  

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)  

I = ( 6 / 100 ) / 365 

I = 0,00016438  

 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6.4 – A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou 

indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

7.1. A contratada para fornecer o objeto do presente Contrato obrigar-se-á:  

7.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato, seus anexos e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;  

7.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no 

Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia, sendo ainda responsável por quaisquer 

danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento; 

7.1.2.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação 

da rede de assistência técnica autorizada; 

7.1.2.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 

27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 7.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução 

do objeto contratual, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência Social, obrigações 

Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral;  

7.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

7.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato;  

7.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma 

estabelecida no Art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada; 7.1.7. Reparar, corrigir, remove ou 

substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções;  

7.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e 

providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas aos seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

8.1. A contratante obrigar-se-á:  

8.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o 

cumprimento dos prazos;  

8.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste contrato;  

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual;  

8.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo 

cumprimento de todas as cláusulas contratuais;  

8.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais 

onde se fizer necessária ao fornecimento dos produtos licitados, prestando-lhes todas as informações e 

esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados.  
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CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES:  

9.1- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar 

na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa  ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das 

multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.  

9.2- O(a) contratado(a) ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do 

contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não 

veracidade das informações prestadas, garantida a prévia defesa:  

I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes 

casos:  

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;  

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) CONTRATANTE, 

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.  

II - Multas (As multas que não forem possíveis descontadas na garantia da CONTRATADA ou por ocasião do 

pagamento, serão recolhidas, voluntariamente, em nome do CRECI-CE. Se não o fizer, será encaminhado a 

Procuradoria Jurídica do CRECI/CE para cobrança em processo de execução:  

a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no fornecimento dos produtos ou 

indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% do mesmo valor;  

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a qualquer cláusula ou condição do 

contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;  

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado, 

caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da 

comunicação formal da rejeição;  

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o CRECI/CE, por 

prazo não superior a 05 (cinco) anos;  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso anterior.  

9.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos I, II e III do item 9.2 supra e 

10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.  

9.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao CRECI/CE no prazo de 05 (cinco) dias a contar da 

notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que o(a) contratado(a) fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 

do(a) contratado(a), o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa e cobrado 

mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.  

9.5- As sanções previstas nos incisos III e IV do item 9.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas que, em 

razão do contrato objeto desta licitação:  

a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  

b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de atos ilícitos 

praticados;  

c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 

tributos.  

9.6- As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 9.2 supra, poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis.  

9.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do  prazo de 02 

(dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por 

cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento 

total da obrigação assumida.  
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9.8- As sanções previstas no item 9.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não vencedoras, 

venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

10.1 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, será designado representante para acompanhar 

e fiscalizar a aquisição, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.  

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO:  

11.1 Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela contratante, por conveniência administrativa ou por 

infringência de qualquer das condições pactuadas:  

11.2 O não cumprimento das disposições especificadas neste contrato implicará automaticamente em quebra de 

contrato, ensejando rescisão administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos 

da administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou regulamento dispostas no presente 

Instrumento;  

11.3 O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação judicial ou 

extrajudicial, nos casos de:  

11.3.1. Omissão de pagamento pela contratante;  

11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer umas das partes;  

11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias 

de antecedência, sem ônus para ambas as partes;  

11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada 

poderá reincidi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no 

subitem anterior.   

 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:  

12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.  

 

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:  

13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, ate o quinto dia útil do mês subsequente 

á data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA  DÉCIMA QUARTA- DO FORO:  

14.4. O foro da Comarca de Fortaleza é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste 

Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e 

consolidada.  

 

Declaram as partes que este contrato correspondente á manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre 

elas celebrado, assinado o presente contrato juntamente com as testemunhas firmadas. Fortaleza, Estado do 

Ceará.   

 

Fortaleza-CE, _____ de _______________ de 2022.  

 

 

<NOME PRESIDENTE><CRECI/CE><CNPJ Nº _________________> CONTRATANTE  
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Rua PE. Luis Figueira, 324 – Aldeota, Fortaleza-CE. 

Fone: (85) 3231-6744 / 3031-3083     

 

 

<NOME DA EMPRESA><CNPJ Nº _________________><NOME DO REPRESENTANTE><CPF Nº 

_________________> CONTRATADA  

 

 

 

TESTEMUNHAS:  

 

1.________________________________________  

 

2.________________________________________  


