SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ – CREA-AP
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 1751370/2018

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá – CREA-AP e este Pregoeiro,
designado pela Portaria nº 041, de 22 de Março de 2019, levam ao conhecimento dos
interessados que realizarão licitação pelo Sistema de Registro de Preços, na modalidade Pregão
Eletrônico, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em regime de execução indireta empreitada por
preço unitário, de acordo com o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que
institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Município, nos termos do artigo 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição
de bens e serviços comuns; do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, que regulamenta o
pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns; do Decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo
15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
alterada pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011; e Lei Complementar nº
147, de 07 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
Inicio de acolhimento das propostas: 29/03/2019 as 17h45min.
Limite de acolhimento: Até 11/04/2019 as 09h00min.
Abertura das propostas: 11/04/2019 as 09h00min.
Data e hora da Disputa: 11/04/2019 as 10h00min.
Endereço Eletrônico: http://www.licitacoes-e.com.br
N° da Licitação no Sistema: 759906
Observação: Todas as referências de data e horários deste certame obedecerão ao horário de
Brasília – DF e dessa forma serão registrados no sistema eletrônico, conforme § 5º, do artigo 17,
do Decreto nº 5.450/2005.
1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos e materiais de Informática, materiais de expediente e outros
bens móveis, para atender o CREA-AP, conforme especificações, quantidades estimadas e
condições estabelecidas no Termo de Referência.
1.2. O presente certame público será POR ITEM, conforme Anexo I - Termo de Referência,
podendo os licitantes interessados disputar quantos itens for de seu interesse.
1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
sistema compras governamentais e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as
últimas.
2. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
2.1. A sessão pública deste pregão eletrônico, conduzida pelo pregoeiro, terá início com a
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análise das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, de acordo com o
disposto no Decreto nº 5.450, de 2005, conforme acima discriminados.
2.2. 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 e endereço eletrônico, anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
2.3. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
2.4. Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive
quando marcadas reaberturas.
2.5. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília - Distrito Federal, inclusive para
contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste pregão pessoas jurídicas previamente credenciadas no Sistema
eletrônico provido Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br, que atendam a
todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos.
3.1.1. Para participação no pregão eletrônico, os interessados deverão utilizar a chave de
identificação e a senha de acesso, obtidas junto ao Banco do Brasil, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas
para sua correta utilização.
3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou ao CREA-AP responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.1.3. As empresas licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas.
3.1.4. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, neste pregão ou participar do contrato
dele decorrente:
3.1.5.

Empresas cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão;

3.1.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
3.1.7.

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.1.8. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, §
8º, V, da Lei nº 9.605, e 1998;
3.1.9. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429, de 1992;
3.1.10. Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com o CREA-AP suspenso, ou
que tenham sido declaradas inidôneas ou ainda que estejam impedidas de licitar e contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
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3.1.11. O CREA-AP consultara no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ as certidões
unificadas de certidões: inidôneos, TCU, CEIS, CNEP, CGU E CNIA CNJ, para comprovação caso
seja necessário.
3.1.12. Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
3.1.13. Sociedade estrangeira que não funcione no País;
3.1.14. Sociedade da qual seja sócio, dirigente ou responsável técnico empregado vinculado ao
CREA-AP; e
3.1.15. OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, em conformidade com o
Acórdão 0746-09/2014 do Tribunal de Contas da União - TCU.
4. DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
4.1. As empresas licitantes deverão encaminhar proposta por meio do sistema eletrônico
“www.licitacoes-e.com.br”, até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando
então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
4.1.1. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor global da
proposta, o qual incluirá todos os custos e despesas relacionadas à execução e necessários ao
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, materiais, encargos sociais, trabalhistas, transporte diversos,
seguros, lucro, taxas e demais despesas.
4.1.2. A licitante deverá anexar, na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valor de
sua proposta, MARCA, conforme ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços, sob pena de
desclassificação da proposta;
4.1.3. Não serão aceitos como descrição dos produtos ofertados, termos como “conforme
edital” ou “conforme termo de referencia” ou ainda termos similares a estes, devendo a
descrição estar em acordo com o item 4.1.1, 4.1.2 e Item 03 do termo de referência.
4.1.4. O preço não será aceitável se for maior que os valores unitários e totais
previstos nos orçamentos realizado pelo CREA-AP, conforme ANEXO I: sob pena de
desclassificação de sua proposta.
4.1.5.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

4.1.6. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa a desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.
4.1.7. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
4.5.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.
4.5.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do
instrumento de contrato, fica a licitante liberada do compromisso assumido.
5. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital e seus
anexos.
5.1.1. As propostas serão desclassificadas quando se opuserem a quaisquer dispositivos legais
vigentes, quando forem consideradas inexequíveis, e/ou quando forem omissas ou apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
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5.1.2. Serão considerados preços inexequíveis aqueles que não venham a ter demonstrado sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objeto.
5.2. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
6.1.

O valor a ser considerado para efeito de lances é o menor preço global por lote/item.

6.2. Iniciada a etapa competitiva as licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente,
por meio do sistema eletrônico, devendo as mesmas serem imediatamente informadas dos
recebimentos e respectivos horários de registros e valores.
6.3. As licitantes somente poderão oferecer lances sucessivos e inferiores ao último por ela
ofertado e registrado no sistema, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos
mesmos.
6.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance registrado no
sistema.
6.5.

Em caso de empate prevalecerá o lance recebido e registrado em 1º (primeiro) lugar.

6.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada
a identificação do detentor do lance.
6.6.1. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja considerado inexequível.
6.6.2.

Caso a licitante entenda que o seu lance foi excluído indevidamente, poderá reenviá-lo.

6.6.3.
No caso da exclusão de lance o sistema encaminhará mensagem eletrônica para
ciência de todos.
No caso de desconexão do sistema com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos
lances.

6.8.

6.8.1.
O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
6.8.2.
Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos
participantes.
6.9. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
6.10. Decorrido o prazo fixado pelo pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente
encerrada a fase de lances.
7. DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA (LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de
2006)
7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem
classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
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7.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá no prazo
de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar
proposta de preço inferior a do licitante mais bem classificado e, se atendidas às exigências
deste edital, ser contratada.
7.1.2. Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na
condição prevista no subitem 7.1. Estes serão convocados, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
7.1.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
nº 123, de 2006.
7.1.4. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta seção, o procedimento
licitatório prosseguirá com os demais licitantes.
8. DA NEGOCIAÇÃO
8.1. Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste edital e seus
anexos.
8.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
8.1.2. A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em 1º (primeiro) lugar após a
etapa de lances, quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de propostas
e classificação final dos licitantes participantes, após garantido o exercício do direito de
preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, se for o caso.
9. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
9.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta
de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo máximo de 01 (hora) contados
da convocação efetuada pelo pregoeiro, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
licitações-e, conforme modelo constante no Anexo III deste edital.
9.1.1. O prazo para envio do anexo poderá ser prorrogado por igual período, caso seja
expressamente solicitado pela licitante por meio eletrônico (cpl@creaap.org.br) ou
preferencialmente, pelo chat, e a solicitação se dê dentro do prazo estabelecido no subitem
9.1. e os motivos alegados sejam aceitos pelo pregoeiro.
9.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser
estabelecido pelo pregoeiro.
9.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
9.4. O pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações
técnicas do objeto.
9.5. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnico pertencente ao quadro de pessoal do
CREA-AP, ou ainda, de pessoa física ou jurídica não pertencente ao quadro funcional, para
orientar sua decisão.
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9.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
9.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de
remuneração.
9.8. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis.
9.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são
coerentes com os de mercado do objeto deste pregão.
9.9. O não atendimento à solicitação do pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo
implica a desclassificação da proposta.
9.10. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
9.10.1. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas
apontadas pelo pregoeiro.
9.10.2. Somente serão aceitas as propostas, conforme modelo constante no Anexo III deste
edital, cujo preço unitário e global seja igual ou inferior ao perpetrado pelo CREA-AP e
divulgado neste Edital e seus anexos.
10.

DA HABILITAÇÃO

10.1.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações
dos produtos e compatibilidade do preço, o Pregoeiro, expressamente, solicitará da respectiva
licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação arrolados neste item do Edital,
acompanhados de proposta escrita adequada ao ultimo lance, no prazo máximo de 01 (uma)
hora, sob pena de inabilitação, através do sistema www.licitações-e.com.br, ou ainda:
10.1.2. Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhado para o endereço
eletrônico cpl@creaap.org.br e identificado, no corpo e título, através do número do Pregão
Eletrônico e do nome do Pregoeiro.
10.1.3. Ocorrendo algum problema que impossibilite o envio dos anexos descritos, por meio do
sistema licitaçoes-e, os documentos poderão ser apresentados pelo e-mail: cpl@creaap.org.br
10.1.4. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes, constituindo a consulta meio
legal de prova.
10.1.5. Ao pregoeiro ou à autoridade superior, é assegurado o direito de solicitar à licitante
vencedora, a qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre os
documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
10.2. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO PARA
FINS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.2.1. Cédula de identidade;
10.2.2. Para empresa individual: Registro comercial;
10.2.3. Para sociedade comercial: Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor)
devidamente registrado no órgão competente e acompanhado da última alteração ou da
consolidação;
10.2.4. Para sociedades por ações: Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor)
devidamente registrado no órgão competente, acompanhado de documento comprobatório da
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eleição dos atuais administradores e da última alteração ou da consolidação;
10.2.5. Para sociedades civis: Inscrição do ato constitutivo acompanhada de prova de
designação da diretoria em exercício e de todas as alterações ou da consolidação;
10.2.6. 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.
10.2.7.
OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO
PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL:
10.2.8.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

10.2.9. Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.2.10. Prova de regularidade quanto à Dívida Ativa da União;
10.2.11. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (CRF); e
10.2.12. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT).
10.3. 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.
10.3.1. 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 a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº
8.666, de 1993 e neste edital e seus anexos, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitação.
10.8. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO PARA
FINS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.8.1. Balanço patrimonial e as 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;
10.8.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, a qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar
resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvência Geral, calculados;
10.8.3. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, emitida em até 60 (sessenta) dias
corridos antes da data de apresentação dos documentos de habilitação ou com vigência
expressa na certidão. Em caso de datas distintas prevalece esta última quanto à vigência
expressa.
10.8.3.1. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as
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certidões de cada um dos distribuidores.
10.9. OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO PARA
FINS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA:
10.9.1. Atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado, lavrados e assinado(s) por servidor/funcionário competente do respectivo órgão ou
empresa, que comprove (em) ter a licitante prestado serviço da mesma natureza e compatível
com objeto que se pretende;
10.9.1.1. Entender-se-á como compatível com o objeto pretendido o atestado que demonstre
que a licitante executa ou executou contrato correspondente ao especificado no Anexo I deste
edital;
10.9.1.2. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, notas fiscais/faturas, notas de empenho, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, sendo que estas e outras
informações complementares poderão ser requeridas mediante diligência.
10.10. SOB PENA DE INABILITAÇÃO, OS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS DEVERÃO
ESTAR EM NOME DA LICITANTE, COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO
CNPJ.
10.10.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos
somente em nome da matriz.
10.11. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior,
salvo na forma do que dispõe o art.43 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
10.12. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
10.13. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada
vencedora.
10.14.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

10.14.1. Os documentos originais ou cópias devidamente autenticadas, juntamente com a
proposta de preços, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 03 (três) dias, contados a
partir da habilitação na sessão pública, em envelope fechado, com os seguintes dizeres em sua
parte externa e frontal:
EMPRESA E CNPJ
ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Eletrônico SRP n° 001/2019-CREA-AP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Endereço: Av. Raimundo Álvares da Costa nº 1597, Bairro: Centro, CEP: 68.900-915,
Macapá-AP.
EMPRESA E CNPJ
ENVELOPE II - HABILITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP n° 001/2019-CREA-AP
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Endereço: Av. Raimundo Álvares da Costa nº 1597, Bairro: Centro, CEP: 68.900-915, Macapá-AP.
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10.14.2. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “comprovantes de solicitação de
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
10.14.3. Serão inabilitadas as empresas que não comprovarem possuir boa situação financeira,
bem assim as que não satisfizerem as demais exigências estabelecidas para habilitação.
10.14.4. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará a licitante inabilitada.
10.14.5. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10.14.6. A documentação deverá:
10.14.7. estar em nome da empresa licitante.
10.14.8. estar em plena validade na data da sessão.
10.14.9. Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a empresa matriz, ou seja, os
documentos apresentados deverão referir-se a um mesmo CNPJ/MF, o qual corresponderá
àquele constante da proposta, à exceção dos documentos que só possam ser fornecidos por
empresa matriz, sob pena de inabilitação ou desclassificação.
10.14.10. Serão aceitas somente cópias legíveis.
10.14.11. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
10.14.12. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre
que tiver dúvida ou julgar necessário.
10.14.13. Os documentos a serem protocolados deverão ser apresentados, preferencialmente,
grampeados e/ou encadernados, na ordem mencionada.
10.14.14. As empresas licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos
para a habilitação na presente licitação ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação
posterior, salvo na forma do art.43 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
11.

DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer.
11.2. A falta de manifestação imediata e motivada das empresas licitantes quanto à intenção
de recorrer, nos termos do item 12.1, autoriza o pregoeiro a adjudicar o objeto à empresa
licitante vencedora.
11.3. O pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada,
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
11.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente.
11.4.1. A não apresentação das razões de recurso, em meio eletrônico, em campo próprio do
sistema licitações-e retornará ao Pregoeiro a responsabilidade de adjudicar o certame
licitatório.
11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
11.7. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei nº 8.666, de 1993, fica à vista dos
autos do Processo nº 1751370/2018 franqueada aos interessados.
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora a licitante que ofertar o
menor preço por item, proposto para o fornecimento dos itens que constituem o objeto da
licitação, desde que atendidas as especificações constantes do Edital e seus anexos, após
decididos os recursos, quando houver, sujeito à homologação do ordenador de despesas.
13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - CREA-AP é o órgão
gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços
e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
13.2. A Gerência Administrativa - GEAD será a unidade responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
13.3. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que
participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de
Registro de Preços.
13.4. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do
registro de preços, no módulo Intenção de Registro de Preços – IRP do sistema licitações-e do
Banco o Brasil.
13.5. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o CREA-AP – órgão gerenciador para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
13.6. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
13.7. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de
Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de
órgãos não participantes que aderirem.
13.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da
Ata.
13.9. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
13.10. Homologado o resultado deste pregão, a licitante mais bem classificada será convocada
para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
13.10.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada,
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo CREA-AP.
13.11. É facultado ao CREA-AP, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços
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no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520,
de 2002.
13.12. Publicada no Diário Oficial da União – D.O.U., a Ata de Registro de Preços implicará
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no art. 14 do
Decreto nº 7.892, de 2013.
13.13. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultandose a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
13.14. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
13.15. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto
nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”
do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 ou no art. 17 do Decreto nº 7.892, de 2013.
13.16. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por
cancelar a ata e iniciar outro processo licitatório.
13.17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
13.18. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
13.19. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
13.20. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
13.20.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
13.20.2.

Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

13.21. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
13.22.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

13.22.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
13.22.2. Não retirar o Contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
13.22.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
13.23. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
13.24. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas subcondições estabelecidas
no item 13.22 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
13.25.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
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decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovado e justificado:
13.25.1.

Por razão de interesse público; ou

13.25.2. A pedido do fornecedor.
13.25.
Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata Registrada,
concluídos os procedimentos de ajuste, o CREA-AP fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
13.26.
A Ata de Registro de Preços, decorrente
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
14.

desta

licitação,

será

cancelada,

DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

14.1. Após homologado o resultado deste pregão, o CREA-AP convocará o licitante vencedor,
durante a validade da Ata de Registro de Preços, para assinatura do instrumento contratual, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da notificação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666, de 1993 e neste edital e seus
anexos.
14.2. O prazo para assinatura e retirada do instrumento contratual poderá ser prorrogado
uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo CREA-AP.
14.3. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, verificar-se-á por meio do SICAF e
de outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
15.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o CREA-AP e
será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores do CREA-AP, pelo prazo de 02
(dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, sem prejuízo das
demais cominações legais, nos seguintes casos:
15.1.1. Cometer fraude fiscal;
15.1.2. Apresentar documento falso;
15.1.3. Fizer declaração falsa;
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo.
15.2. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o CREA-AP e
será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores do Crea-AP, pelo prazo de 01
(um) ano e multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, nos seguintes casos:
15.2.1. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
15.2.2. Não mantiver a proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pelo(a) pregoeiro(a);
15.2.3. Não assinar o Contrato.
15.2.4. Não assinar a Ata de Registro de Preços.
15.3. A licitante será sancionada com multa de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o
valor adjudicado no caso de não assinar o contrato no prazo estabelecido.
15.4. Para os fins do item 15.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.5.

Caberá ao ordenador de despesa, após o devido processo legal, garantido o
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contraditório e a ampla defesa, determinar a aplicação da sanção administrativa cabível.
16.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 As despesas oriundas do objeto deste certame serão decorrentes das contas de Natureza
da Despesa nº: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 – Material de Expediente; 6.2.2.1.1.02.01.03.002 –
Máquinas, Motores e Aparelhos; 6.2.2.1.1.02.01.03.006 – Equipamentos de Processamento de
Dados e 6.2.2.1.1.02.01.03.009 – Outros Bens Móveis.
16.2 Na licitação por meio de REGISTRO DE PREÇOS não é necessário a indicação
orçamentária, que somente exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil,
conforme art. 7º, § 2º do Decreto nº 7.892/2013.
17.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.1. A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da
sua assinatura, conforme dispõe o art. 12, da Lei nº 7.892, de 2013.
18.

DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão eletrônico
mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@creaap.org.br
até as 17h30min, no horário oficial de Brasília – DF.
18.2. O Pregoeiro, auxiliado/apoiado pela unidade técnica demandante, decidirá sobre a
impugnação.
18.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço
eletrônico cpl@creaap.org.br
18.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br para os interessados.
19.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. Cabe ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
19.2. Fica assegurado ao Presidente do CREA-AP, o direito de revogar a licitação por razões
de interesses públicos, decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.2.1. A anulação do pregão induz à do contrato.
19.3. É parte integrante deste Edital e seus anexos, independente de sua transcrição, a
integralidade do Processo 1751370/2018, vinculado aos termos do Pregão Eletrônico SRP nº
001/2019, cuja realização decorre da autorização da autoridade superior deste Conselho.
19.4.

São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo I – Especificação e descrição técnica do objeto
Anexo II – Termo de Referência
Anexo III – Modelo de proposta de preço
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Anexo IV: Modelo de Declaração - Inexistência de Fato Superveniente.
Anexo V: Modelo de Declaração - Cumprimento dos Requisitos de Habilitação.
Anexo VI: Modelo da Declaração – Lei nº. 9.854/99.
Anexo VII: Modelo de Declaração – Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.
Anexo VIII: Modelo de Declaração – Simples Nacional.
Anexo IX – Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo X: Minuta de Contrato.
20.

DO FORO

As questões decorrentes desta licitação, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na Seção Judiciária do Município de Macapá, com exclusão de
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Macapá-AP, 22 de Março de 2019.

ORIGINAL ASSINADO
Pedro Paulo Duarte Brandão
Pregoeiro
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO TÉCNICA DO OBJETO E VALOR
MÉDIO PARA FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTA
I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES
Item

Descriminação

Unid.

Quant.

Valor Média
unit.

Valor total

01

Impressora multifuncional colorida: Tipo de impressão:
Colorida; Visor LCD: sim; Wireless (Conexão s/ fio): sim;
Acompanha cabo USB: não; Velocidade máx. impressão p&b
(ppm): até 28 ppm; Velocidade máx. impressão cor (ppm):
até 28 ppm; Resolução de impressão - p&b: 600 x 600 dpi;
Resolução de impressão – cor: 600 x 600 dpi; Memória
interna: 256 MB; Ciclo de trabalho: até 50.000 páginas
(mensal); Compatível com Mac: sim; Requisitos mínimos do
sistema para PC: Windows XP (SP2) (32 bits) ou mais recente;
Processador de 233 MHz ou superior; 512 MB de RAM; 400 MB
de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM ou Internet;
Conexão de rede ou USB; Requisitos mínimos do sistema para
Mac: Mac OS X v 10.7 ou mais recente; Internet; Conexão de
rede ou USB; 1GB de espaço disponível em disco rígido; Cor:
Branco; cabo USB compatíveis com o sistemas operacionais de
32 e 64 bits. Tensão/Voltagem: 110; Garantia: 12 meses.

Unid.

01

R$ 2.981,17

R$ 2.981,17

02

Mochilas: mochila em Poliéster, suporta notebooks de até
15,6", dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP
44,5x27,5x16,5cm; peso líq. aproximado do produto (kg)
660g; materiais duráveis e resistentes à água; detalhes
refletivos; alças almofadadas e ajustáveis; garantia do
fornecedor 12 meses.

Unid.

27

R$ 87,02

R$ 2.349,63

03

Nobreak 3200VA: Forma de onda senoidal pura;
Microprocessador: DSP (Processador Digital de Sinais);
Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (cabo USB
tipo A-B); Tensão: Bivolt automático; Tomadas:10 tomadas
padrão NBR 14136 (mínimo de 2 tomadas 20A); Autoteste: Ao
ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias; Leds:
indicam o modo de operação e nível de carga das baterias Unid.
(modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede);
Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia;
Fusível: Rearmável; Autonomia: 23mim com 25% carga;
Recarga
automática
da
bateria:
Sim;
Desligamento
automático: Sim; Autonomia: 20 minutos; Potência: 3200VA;
Cor: preto; Tensão/Voltagem: bivolt; Garantia: 12 meses.

03

R$ 3.881,49

R$ 11.644,46

04

Notebook/Ultrafino: Tela Full HD IPS (1920 x 1080) de
15.6" com Truelife; Processador com cache de 8MB, com 4
núcleos, frequência baseada em processador 1.8 GHz,
Frequência turbo max 4Ghz; Memória DDR4 de 16 GB 2400
MHz; Disco rígido (HD) de 1TB (5400 RPM); Unidade de Estado
Sólido (SSD) 128GB; Placa de vídeo de 4GB, GDDR5; Teclado
retroiluminado - em Português (Brasil); Placa de rede Unid.
Wireless™ 802.11ac + Bluetooth até 4.2, banda dupla (2.4
GHz/5 GHz, 2x2); Leitor de cartão SD; Porta USB até 3.0;
Energia; RJ45 Ethernet; HDMI 1.4b; Porta USB 3.0 com
PowerShare; Porta USB 3.0; Bateria de 3 células e 42 Wh
(integrada); Sistema operacional Windows a partir da versão 7

29

R$ 4.749,00

R$ 137.721,00

05

Scanner de rede: Duplex; Profundidade de Cores: 30 bits
interna / 24 bits externa; Resolução Ótica: aproximadamente
600 dpi; Dispositivo Fotoelétrico: CIS; Páginas por minuto: até
45; Capacidade Alimentador Automático de até 100 folhas;
Ciclo Diário: 5000; Tamanho Máximo para Digitalização: A4

07

R$ 4.349,03

R$ 30.443,21

Unid.
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(21,0×29,7cm); Gramatura máxima do papel: 413 g/m²;
Conectividade: USB até 3.0, Rede Ethernet; Sistemas
Operacionais Compatíveis: Windows a partir da versão 7;
Alimentação: Bivolt (110/220V); Itens inclusos: Cabo de
Alimentação, Cabo USB; Garantia: 1 ano.
06

TV 60": Smart TV LED de 60” com controle remoto, conversor
digital integrado, Wifi integrado, conexão Ethernet.

Unid.

01

R$ 5.515,04

R$ 5.515,04

07

Roteador: Access Point Indoor; Interface de rede: 1 porta
ethernet
10/100/1000Mbps;
Throughput.: De
450
a
867Mbps; 1 Botão reset; 1 Antena dual band, tri-polaridade,
2.4Ghz: 3dBi, 5Ghz: 6dBi; Padrão 208.11 a/b/g/n/ac; Power
Method Passive over Ethernet (24V); Power Suply 24V;
Consumo máximo de energia 6.5W; Máximo TX Power 2,4Ghz:
24dBm; 5Ghz: 22dBm; BSSID até 4 por rádio; Economia de
energia suportada; Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPAEnterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Certificações CE, FCC, IC;
Montagem de parede/teto (kit incluso); Temperatura de
operação -10 a 70°C; Humidade de operação 5 a 95% sem
condensação; Gerenciamento avançado de tráfego: VLAN
802.1Q; Advanced QoS Per-User Rate Limiting; Guest Traffic
Isolation Supported; WMM Voice, Video, Best Effort, and
Background; Clientes simultâneos aproximadamente 200+.

Unid.

03

R$ 654,39

R$ 1.963,18

08

Impressora
multifuncional
monocromática:
Função
impressora: Sim; Tecnologia de impressão: Laser; Painel de
controle: Painel de controle com tela de toque intuitiva de até
3,5 polegadas (8,89 cm) e exibição de gráficos coloridos;
Botões (Iniciar, Cancelar, Ajuda, setas Direita/Esquerda,
Voltar); Luz indicadora de LED (Pronto, Erro); Velocidade do
processador de até 800 MHz; Manuseio de Papel; Saída da
primeira página preto: até 8 segundos; Opções de impressão
frente e verso: automática (standard); Velocidade de
impressão frente e verso (A4): até 21 ipm; Resolução da
Impressão até 1200 dpi; Volume mensal de páginas
recomendado: de 2000 até 6000 páginas; Capacidade do
alimentador automático de documentos (ADF): Padrão,
aproximadamente 50 folhas; Gramaturas de mídia suportadas,
ADF: 50 a 170 g/m²; Tipos de suportes suportados: Papel
(comum, colorido, timbrado, liso, pré-impresso, pré-perfurado,
reciclado,
áspero);
envelopes,
etiquetas,
cartões,
transparências, definido pelo usuário; Tamanhos de mídia
suportados: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm;
Cartão postal (JIS); Cartão postal D (JIS); Envelope (B5, C5,
C6, DL); Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76
Unid.
x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja opcional para 500
folhas (3,4): 105 x 148 a 216 x 356 mm; Manuseio de
impressão; Bandeja multipropósito para aproximadamente
100 folhas, bandeja de entrada 2 para aproximadamente 500
folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para até
50 folhas; Bandeja de saída para 250 folhas, bandeja de saída
posterior para 100 folhas; Impressão colorida: Não; Função
copiadora: Sim; Resolução de cópia: até 300 x 300 dpi;
Função scanner: Sim; Tipo de digitalização: Base plana,
alimentador automático de documentos; Digitalização ADF
duplex: Sim; Velocidade de digitalização (A4): até 19 ppm
(preto e branco), até 14 ppm (colorido); Velocidade de
digitalização frente e verso (A4): até 17 ipm (preto e branco),
até 6 ipm (colorido); Digitalização em cores: Sim; Resolução
do scanner - Hardware: até 300 x 300 dpi (cores, escala de
cinza e monocromático, ADF); até 1200 x 1200 dpi (cores,
escala de cinza e monocromático, mesa); Resolução do
scanner - Ótica: até 300 dpi (cores, escala de cinza e
monocromático, ADF); até 1200 dpi cores, escala de cinza e
monocromático, mesa); Níveis de escala de cinza /
Profundidade de bit: a partir de 256; a partir de 24 bits (8 bits

04

R$ 4.536,82

R$ 18.147,28
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para trabalhos frente e verso em escala de cinza); Formatos
dos arquivos digitalizados: PDF, JPG, PNG, TIFF; Software
compatível com TWAIN ou WIA; Tamanho máximo da
digitalização: Base plana: 216 x 297 mm; Funções avançadas
do scanner: Digitalização frente e verso, a partir do ADF;
Digitalizar para unidade flash USB; Digitalizar para pasta de
rede; Digitalizar para e-mail; Digitalizar para nuvem;
Aperfeiçoar texto / imagem; Ajustes de imagem; Configuração
de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável
de 75 a 600 dpi; Conexão s/ fio (wireless): Não; Conectividade
padrão: USB 2.0 de alta velocidade; host USB; Fast Ethernet;
Telecom; Telefone; Capacidades de Rede: através de conexão
de rede 100/1000 Base-TX integrada; Acompanha cabo USB:
Não; Memória interna: 256 MB; Velocidade máx. impressão
(ppm): até 40 ppm; Resolução de impressão : até 1200 x
1200 dpi; Resolução óptica – digitalização: até 1200 dpi;
Redução/ampliação da cópia: de 25 a 400%; Velocidade máx.
cópia (cpm): até 40 ppm; N° máximo de cópias por original:
até 99 cópias; Memória do fax até: até 250 páginas; Ciclo de
trabalho: até 75.000 páginas; Compatível com Mac: sim;
Tensão/Voltagem: 110; Garantia: 12 meses; Sistemas
operacionais compatíveis: Windows : Windows 7 32 bits e 64
bits, Windows Vista 32 bits e 64 bits, Windows XP 32 bits (SP2
ou superior), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10;
Instalação de driver admitida em: Windows Server 2008 32
bits e 64 bits, Windows Server 2003 32 bits (SP3 ou superior),
Mac: Mac OS X v10.6.8 e posterior, Linux: Linpus Linux (9.4,
9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (suportado com um pacote
pré-integrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2),
Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04,
8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1,
5.0.2, 5.0.3) (suportado para instalador automático).

09

Nobreak 1200VA: Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e
saída 115V~; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4
estágios de regulação; Forma de onda senoidal por
aproximação (retangular PWM); DC Start: possibilita ligar
o nobreak (botão Liga/Desliga) sem a presença da energia da
rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário
da carga da bateria, preservando a sua vida útil;
Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa
ser substituída; Recarga automática das baterias em 4
estágios, mesmo com o nobreak desligado; Recarregador
Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com
níveis muito baixos de carga; True RMS: analisa os distúrbios
da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do
equipamento; Ideal para redes instáveis ou com geradores de
energia elétrica; Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os
circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento
ideal; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado
com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade
reserva.

Unid.

21

R$ 515,30

R$ 10.821,30

10

Case HD: Case de alumínio; Conexão: Cabo USB 2.0 e 1.1;
Interface: Plug and Play; Velocidade de transferência: Até
480Mbps; Suporta HDD até 3TB; Compatibilidade HDD SATA I
e II 3,5' (9,5mm); Sistema operacional compatível Windows
98/ME/2000/XP Vista/Win7/Win8 e Mac OS X 10.2 ou anterior;
Dimensões aproximadas do produto 123x75x13,3mm;
Garantia do fornecedor 6 Meses.

Unid.

01

R$ 130,36

R$ 130,36

11

HD Externo 4TB: Capacidade: 4TB; Interfaces do produto:
USB 3.0; Cor: Preto; Dimensões: 20,9 x 80 x 117 mm;
Garantia 12 meses de garantia.

Unid.

01

R$ 575,60

R$ 575,60

12

Servidor de dados: Processador com 8 núcleos frequência de
2,10Ghz com turbo max até 3Ghz, cache 20MB; Memória de

Unid.

02

R$ 8.429,33

R$ 16.858,67
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8GB de memória (DIMMs DDR4 de até 2.400 MT/s; RAM
máxima: até 384 GB (12 slots DIMM): 8GB / 16 GB); 2 HDs de
1TB, 7.2K, RPM, SATA, 6Gbps, 3.5in Hot-plug Hard Drive;
Configuração RAID: RAID 1 para até 2 HDs ou SSDs; Chassis
para até 8 Hard Drives de 3,5", com conector automático,
configuração de torre; LOM On-Board de 1 GBE Dual Port;
DVD ROM, SATA, Interno; Fonte de Alimentação Redundante
Hot Plug, 495W; Cabo de alimentação, C13, BR14136, 6 pés
(1,8 metro), 250 V, 10 A, para Brasil; até 3 anos de garantia.
13

Tv 43": Smart TV LED de 43” com controle remoto, conversor
digital integrado, Wifi integrado, conexão Ethernet.

Unid.

01

R$ 1.829,00

R$ 1.829,00

14

Estúdio fotográfico: Potência Total 500w; Tripés Altura 2
metros; Sombrinhas 84cm; Peso 5,5kg; Itens Inclusos: 2
tochas 250DI 110V, 2 tripés de iluminação de 2 metros de
altura; 1 sombrinha difusora; 1 sombrinha refletora; 1 kit CT04 com 1 transmissor e 1 receptor.

Unid.

01

R$ 1.533,69

R$ 1.533,69

15

PAD coletor de assinatura: Tipo do Sensor: Atividade
eletromagnética; Tipo da Caneta: Atividade Energizada;
Dimensões (em mm): 193 x 168 x 16; Área de Leitura (em
mm): 135 x 102; Conversão de Dados Rate : 377 pontos por
segundo; Resolução de PPI : 410 pontos por polegada (reais);
Suporte : As atualizações são fornecidas gratuitamente;
Garantia : 1 ano.

Unid.

01

R$ 3.084,17

R$ 3.084,17

16

Tripé p/ câmera fotográfica: Altura mínima: 60cm; Altura
máxima: 1,70mts; Rotação horizontal 360º; Rotação vertical
180º; Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou
vertical com 90º de regulagem para este fim; Suporta peso de
equipamento até 2,5KG (com segurança); Nível d‟água para
correção de Terreno; Pernas com ajuste telescópico com
travas em 3 Estágios; Bolsa de Transporte com Alça;
Fabricado em Alumínio para facilidade de transporte;
Universal (Pode ser usado por qualquer câmera); Suporte para
Unid.
auxiliar na mudança de posição; Manivela para mudança de
altura Média; Travas para fixação da posição; Suporte de
câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou
mudança de acessórios; Anel Central Rosqueado (fixa os Pés
do
Tripé
impedindo
que
o
mesmo
se
desmonte
acidentalmente); Pés em borracha e ajuste de terreno para
melhor estabilidade; Alavanca de ajuste de altura milimétrica;
Gatilho de saque rápido; 1 Tripé telescópico Profissional F6873; 1 Bolsa de Transporte com Alça;

01

R$ 105,51

R$ 105,51

Valor Total R$

R$ 245.703,17
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1. JUSTIFICATIVA
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá – Crea-AP é entidade autárquica
dotada de personalidade jurídica de direito público para prestação de serviço público federal, com
sede cidade de Macapá-AP e foro em todo Estado do Amapá, e que no cumprimento de sua
finalidade, necessita proporcionar eficiência e eficácia na organização e funcionamento
administrativo do Crea para o desenvolvimento das atividades finalísticas relacionadas a
atendimento, registro de pessoas físicas e jurídicas, cadastro de cursos e instituições de ensino,
anotação de responsabilidade técnica, acervo técnico, bem como instrução e julgamento de
processos, de forma a garantir a prestação de um serviço de qualidade a profissionais, empresas
e usuários em geral, com atuação precípua em defesa da sociedade.
Neste sentido, a aquisição de equipamentos de informática, de sonorização e de áudio e vídeo,
objetivam dotar o auditório, onde são realizadas as sessões plenárias para análise e julgamento
de processos, bem como as demais unidades administrativas, com a estrutura necessária para o
bom desempenho de suas atividades, inclusive, viabilizando que serviços disponíveis atualmente
somente por meio físico, sejam disponibilizados pela internet, melhorando significativamente o
acesso e tempo de respostas aos usuários.
A presente justificativa fundamenta-se ainda no cumprimento de convênio pactuado entre o
Crea-AP e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea, referente ao Programa de
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Finalísticas – Prodafin (II-B), nos termos da
Decisão Normativa nº. 087, de 30 de março de 2011, que regulamenta a aplicação da Resolução
nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010, que instituiu o Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu.
Desta forma, justifica-se a necessidade de equipar o auditório, bem como as demais unidades
administrativas, com equipamentos de áudio, vídeo e informática, conforme Item 03 deste Termo
de Referência.
Registramos que os itens descritos neste Termo e sua forma de execução visam atender ao
Princípio da Economicidade, a qual expressa à ideia de desempenho qualitativo e quantitativo, ou
seja, trata-se de realização dos atos administrativos com observância da relação custo-benefício,
de modo que os recursos públicos sejam utilizados de forma mais vantajosa e eficiente.
2. OBJETO
Aquisição de equipamentos e materiais de informática, materiais de expediente e outros bens
móveis, para atender o CREA-AP, conforme especificações, quantidades estimadas e condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da
Lei n°. 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
Item

Descriminação

Unid.

Quant.

Valor Média
unit.

Valor total

01

Impressora multifuncional colorida: Tipo de impressão:
Colorida; Visor LCD: sim; Wireless (Conexão s/ fio): sim;

Unid.

01

R$ 2.981,17

R$ 2.981,17
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Acompanha cabo USB: não; Velocidade máx. impressão p&b
(ppm): até 28 ppm; Velocidade máx. impressão cor (ppm):
até 28 ppm; Resolução de impressão - p&b: 600 x 600 dpi;
Resolução de impressão – cor: 600 x 600 dpi; Memória
interna: 256 MB; Ciclo de trabalho: até 50.000 páginas
(mensal); Compatível com Mac: sim; Requisitos mínimos do
sistema para PC:Windows XP (SP2) (32 bits) ou mais recente;
Processador de 233 MHz ou superior; 512 MB de RAM; 400 MB
de espaço disponível em disco rígido; CD-ROM ou Internet;
Conexão de rede ou USB; Requisitos mínimos do sistema para
Mac: Mac OS X v 10.7 ou mais recente; Internet; Conexão de
rede ou USB; 1GB de espaço disponível em disco rígido; Cor:
Branco; cabo USB compatíveis com o sistemas operacionais de
32 e 64 bits. Tensão/Voltagem: 110; Garantia: 12 meses.

02

03

04

05

Mochilas: mochila em Poliéster, suporta notebooks de até
15,6", dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP
44,5x27,5x16,5cm; peso líq. aproximado do produto (kg)
660g; materiais duráveis e resistentes à água; detalhes
refletivos; alças almofadadas e ajustáveis; garantia do
fornecedor 12 meses.

Unid.

27

R$ 87,02

R$ 2.349,63

03

R$ 3.881,49

R$ 11.644,46

29

R$ 4.749,00

R$ 137.721,00

Unid.

07

R$ 4.349,03

R$ 30.443,21

Nobreak 3200VA: Forma de onda senoidal pura;
Microprocessador: DSP (Processador Digital de Sinais);
Comunicação Inteligente: padrões RS-232 e USB (cabo USB
tipo A-B); Tensão: Bivolt automático; Tomadas:10 tomadas
padrão NBR 14136 (mínimo de 2 tomadas 20A); Autoteste: Ao
ser ligado, realiza teste dos circuitos internos e baterias; Leds:
indicam o modo de operação e nível de carga das baterias
Unid.
(modo bateria) ou o nível de potência de saída (modo rede);
Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia;
Fusível: Rearmável; Autonomia: 23mim com 25% carga;
Recarga
automática
da
bateria:
Sim;
Desligamento
automático: Sim; Autonomia: 20 minutos; Potência: 3200VA;
Cor: preto; Tensão/Voltagem: bivolt; Garantia: 12 meses.
Notebook/Ultrafino: Tela Full HD IPS (1920 x 1080) de
15.6" com Truelife; Processador com cache de 8MB, com 4
núcleos, frequência baseada em processador 1.8 GHz,
Frequência turbo max 4Ghz; Memória DDR4 de 16 GB 2400
MHz; Disco rígido (HD) de 1TB (5400 RPM); Unidade de Estado
Sólido (SSD) 128GB; Placa de vídeo de 4GB, GDDR5; Teclado
retroiluminado - em Português (Brasil); Placa de rede Unid.
Wireless™ 802.11ac + Bluetooth até 4.2, banda dupla (2.4
GHz/5 GHz, 2x2); Leitor de cartão SD; Porta USB até 3.0;
Energia; RJ45 Ethernet; HDMI 1.4b; Porta USB 3.0 com
PowerShare; Porta USB 3.0; Bateria de 3 células e 42 Wh
(integrada); Sistema operacional Windows a partir da versão 7
Scanner de rede: Duplex; Profundidade de Cores: 30 bits
interna / 24 bits externa; Resolução Ótica: aproximadamente
600 dpi; Dispositivo Fotoelétrico: CIS; Páginas por minuto: até
45; Capacidade Alimentador Automático de até 100 folhas;
Ciclo Diário: 5000; Tamanho Máximo para Digitalização: A4
(21,0×29,7cm); Gramatura máxima do papel: 413 g/m²;
Conectividade: USB até 3.0, Rede Ethernet; Sistemas
Operacionais Compatíveis: Windows a partir da versão 7;
Alimentação: Bivolt (110/220V); Itens inclusos: Cabo de
Alimentação, Cabo USB; Garantia: 1 ano.

06

TV 60": Smart TV LED de 60” com controle remoto, conversor
digital integrado, Wifi integrado, conexão Ethernet.

Unid.

01

R$ 5.515,04

R$ 5.515,04

07

Roteador: Access Point Indoor; Interface de rede: 1 porta
ethernet
10/100/1000Mbps;
Throughput.: De
450
a
867Mbps; 1 Botão reset; 1 Antena dual band, tri-polaridade,
2.4Ghz: 3dBi, 5Ghz: 6dBi; Padrão 208.11 a/b/g/n/ac; Power

Unid.

03

R$ 654,39

R$ 1.963,18

Pregão Eletrônico nº 01/2019 – fls. 20 de 47

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ – CREA-AP

08

Method Passive over Ethernet (24V); Power Suply 24V;
Consumo máximo de energia 6.5W; Máximo TX Power 2,4Ghz:
24dBm; 5Ghz: 22dBm; BSSID até 4 por rádio; Economia de
energia suportada; Wireless Security WEP, WPA-PSK, WPAEnterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); Certificações CE, FCC, IC;
Montagem de parede/teto (kit incluso); Temperatura de
operação -10 a 70°C; Humidade de operação 5 a 95% sem
condensação; Gerenciamento avançado de tráfego: VLAN
802.1Q; Advanced QoS Per-User Rate Limiting; Guest Traffic
Isolation Supported; WMM Voice, Video, Best Effort, and
Background; Clientes simultâneos aproximadamente 200+.
Impressora
multifuncional
monocromática:
Função
impressora: Sim; Tecnologia de impressão: Laser; Painel de
controle: Painel de controle com tela de toque intuitiva de até
3,5 polegadas (8,89 cm) e exibição de gráficos coloridos;
Botões (Iniciar, Cancelar, Ajuda, setas Direita/Esquerda,
Voltar); Luz indicadora de LED (Pronto, Erro); Velocidade do
processador de até 800 MHz; Manuseio de Papel; Saída da
primeira página preto: até 8 segundos; Opções de impressão
frente e verso: automática (standard); Velocidade de
impressão frente e verso (A4): até 21 ipm; Resolução da
Impressão até 1200 dpi; Volume mensal de páginas
recomendado: de 2000 até 6000 páginas; Capacidade do
alimentador automático de documentos (ADF): Padrão,
aproximadamente 50 folhas; Gramaturas de mídia suportadas,
ADF: 50 a 170 g/m²; Tipos de suportes suportados: Papel
(comum, colorido, timbrado, liso, pré-impresso, pré-perfurado,
reciclado,
áspero);
envelopes,
etiquetas,
cartões,
transparências, definido pelo usuário; Tamanhos de mídia
suportados: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm;
Cartão postal (JIS); Cartão postal D (JIS); Envelope (B5, C5,
C6, DL); Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76
x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja opcional para 500
folhas (3,4): 105 x 148 a 216 x 356 mm; Manuseio de
impressão; Bandeja multipropósito para aproximadamente
100 folhas, bandeja de entrada 2 para aproximadamente 500
folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para até
50 folhas; Bandeja de saída para 250 folhas, bandeja de saída
posterior para 100 folhas; Impressão colorida: Não; Função Unid.
copiadora: Sim; Resolução de cópia: até 300 x 300 dpi;
Função scanner: Sim; Tipo de digitalização: Base plana,
alimentador automático de documentos; Digitalização ADF
duplex: Sim; Velocidade de digitalização (A4): até 19 ppm
(preto e branco), até 14 ppm (colorido); Velocidade de
digitalização frente e verso (A4): até 17 ipm (preto e branco),
até 6 ipm (colorido); Digitalização em cores: Sim; Resolução
do scanner - Hardware: até 300 x 300 dpi (cores, escala de
cinza e monocromático, ADF); até 1200 x 1200 dpi (cores,
escala de cinza e monocromático, mesa); Resolução do
scanner - Ótica: até 300 dpi (cores, escala de cinza e
monocromático, ADF); até 1200 dpi cores, escala de cinza e
monocromático, mesa); Níveis de escala de cinza /
Profundidade de bit: a partir de 256; a partir de 24 bits (8 bits
para trabalhos frente e verso em escala de cinza); Formatos
dos arquivos digitalizados: PDF, JPG, PNG, TIFF; Software
compatível com TWAIN ou WIA; Tamanho máximo da
digitalização: Base plana: 216 x 297 mm; Funções avançadas
do scanner: Digitalização frente e verso, a partir do ADF;
Digitalizar para unidade flash USB; Digitalizar para pasta de
rede; Digitalizar para e-mail; Digitalizar para nuvem;
Aperfeiçoar texto / imagem; Ajustes de imagem; Configuração
de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável
de 75 a 600 dpi; Conexão s/ fio (wireless): Não; Conectividade
padrão: USB 2.0 de alta velocidade; host USB; Fast Ethernet;
Telecom; Telefone; Capacidades de Rede: através de conexão
de rede 100/1000 Base-TX integrada; Acompanha cabo USB:

04

R$ 4.536,82

R$ 18.147,28
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Não; Memória interna: 256 MB; Velocidade máx. impressão
(ppm): até 40 ppm; Resolução de impressão : até 1200 x
1200 dpi; Resolução óptica – digitalização: até 1200 dpi;
Redução/ampliação da cópia: de 25 a 400%; Velocidade máx.
cópia (cpm): até 40 ppm; N° máximo de cópias por original:
até 99 cópias; Memória do fax até: até 250 páginas; Ciclo de
trabalho: até 75.000 páginas; Compatível com Mac: sim;
Tensão/Voltagem: 110; Garantia: 12 meses; Sistemas
operacionais compatíveis: Windows : Windows 7 32 bits e 64
bits, Windows Vista 32 bits e 64 bits, Windows XP 32 bits (SP2
ou superior), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10;
Instalação de driver admitida em: Windows Server 2008 32
bits e 64 bits, Windows Server 2003 32 bits (SP3 ou superior),
Mac: Mac OS X v10.6.8 e posterior, Linux: Linpus Linux (9.4,
9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (suportado com um pacote
pré-integrado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2),
Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04,
8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1,
5.0.2, 5.0.3) (suportado para instalador automático).

09

Nobreak 1200VA: Bivolt: Entrada 115/127V~ ou 220V~ e
saída 115V~; Filtro de linha; Estabilizador interno com 4
estágios de regulação; Forma de onda senoidal por
aproximação (retangular PWM); DC Start: possibilita ligar
o nobreak (botão Liga/Desliga) sem a presença da energia da
rede elétrica; Battery Saver: evita o consumo desnecessário
da carga da bateria, preservando a sua vida útil;
Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa
ser substituída; Recarga automática das baterias em 4
estágios, mesmo com o nobreak desligado; Recarregador
Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com
níveis muito baixos de carga; True RMS: analisa os distúrbios
da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do
equipamento; Ideal para redes instáveis ou com geradores de
energia elétrica; Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os
circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento
ideal; Interativo - regulação on-line; Inversor sincronizado
com a rede (sistema PLL); Porta fusível externo com unidade
reserva.

Unid.

21

R$ 515,30

R$ 10.821,30

10

Case HD: Case de alumínio; Conexão: Cabo USB 2.0 e 1.1;
Interface: Plug and Play; Velocidade de transferência: Até
480Mbps; Suporta HDD até 3TB; Compatibilidade HDD SATA I
e II 3,5' (9,5mm); Sistema operacional compatível Windows
98/ME/2000/XP Vista/Win7/Win8 e Mac OS X 10.2 ou anterior;
Dimensões aproximadas do produto 123x75x13,3mm;
Garantia do fornecedor 6 Meses.

Unid.

01

R$ 130,36

R$ 130,36

11

HD Externo 4TB: Capacidade: 4TB; Interfaces do produto:
USB 3.0; Cor: Preto; Dimensões: 20,9 x 80 x 117 mm;
Garantia 12 meses de garantia.

Unid.

01

R$ 575,60

R$ 575,60

12

Servidor de dados: Processador com 8 núcleos frequência de
2,10Ghz com turbo max até 3Ghz, cache 20MB; Memória de
8GB de memória (DIMMs DDR4 de até 2.400 MT/s; RAM
máxima: até 384 GB (12 slots DIMM): 8GB / 16 GB); 2 HDs de
1TB, 7.2K, RPM, SATA, 6Gbps, 3.5in Hot-plug Hard Drive;
Configuração RAID: RAID 1 para até 2 HDs ou SSDs; Chassis
para até 8 Hard Drives de 3,5", com conector automático,
configuração de torre; LOM On-Board de 1 GBE Dual Port;
DVD ROM, SATA, Interno; Fonte de Alimentação Redundante
Hot Plug, 495W; Cabo de alimentação, C13, BR14136, 6 pés
(1,8 metro), 250 V, 10 A, para Brasil; até 3 anos de garantia.

Unid.

02

R$ 8.429,33

R$ 16.858,67

13

Tv 43": Smart TV LED de 43” com controle remoto, conversor
digital integrado, Wifi integrado, conexão Ethernet.

Unid.

01

R$ 1.829,00

R$ 1.829,00
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14

15

16

Estúdio fotográfico: Potência Total 500w; Tripés Altura 2
metros; Sombrinhas 84cm; Peso 5,5kg; Itens Inclusos: 2
tochas 250DI 110V, 2 tripés de iluminação de 2 metros de
altura; 1 sombrinha difusora; 1 sombrinha refletora; 1 kit CT04 com 1 transmissor e 1 receptor.
PAD coletor de assinatura: Tipo do Sensor: Atividade
eletromagnética; Tipo da Caneta: Atividade Energizada;
Dimensões (em mm): 193 x 168 x 16; Área de Leitura (em
mm) : 135 x 102; Conversão de Dados Rate : 377 pontos por
segundo; Resolução de PPI : 410 pontos por polegada (reais);
Suporte : As atualizações são fornecidas gratuitamente;
Garantia : 1 ano.

Unid.

01

R$ 1.533,69

R$ 1.533,69

Unid.

01

R$ 3.084,17

R$ 3.084,17

01

R$ 105,51

R$ 105,51

Tripé p/ câmera fotográfica: Altura mínima: 60cm; Altura
máxima: 1,70mts; Rotação horizontal 360º; Rotação vertical
180º; Base da Câmera pode ficar na posição horizontal ou
vertical com 90º de regulagem para este fim; Suporta peso de
equipamento até 2,5KG (com segurança); Nível d‟água para
correção de Terreno; Pernas com ajuste telescópico com
travas em 3 Estágios; Bolsa de Transporte com Alça;
Fabricado em Alumínio para facilidade de transporte;
Universal (Pode ser usado por qualquer câmera); Suporte para
auxiliar na mudança de posição; Manivela para mudança de Unid.
altura Média; Travas para fixação da posição; Suporte de
câmera destacável para agilidade em fotos sem o tripé ou
mudança de acessórios; Anel Central Rosqueado (fixa os Pés
do
Tripé
impedindo
que
o
mesmo
se
desmonte
acidentalmente); Pés em borracha e ajuste de terreno para
melhor estabilidade; Alavanca de ajuste de altura milimétrica;
Gatilho de saque rápido; 1 Tripé telescópico Profissional F6873; 1 Bolsa de Transporte com Alça.
Valor Total R$

R$ 245.703,17

4. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
O fornecimento será efetuado em remessa única, com prazo de entrega não superior a
20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do
instrumento de Contrato, se for o caso.
4.1.

A entrega será realizada no prédio do CREA-AP, localizado na. Av. Raimundo Álvares da
Costa, nº. 1597, no Bairro Central, na cidade de Macapá-Amapá, CEP: 68.900-915.
4.2.

A entrega dos bens ocorrerá por conta da Contratada juntamente com a nota fiscal,
arcando com os custos de transporte, garantias e quaisquer outras despesas para a prestação da
entrega.
4.3.

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Os bens serão considerados aceitos, depois de conferidos pelo Setor de Patrimônio e
Almoxarifado – SEPAT responsável pelo recebimento e certifico da nota:
5.1.

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com a especificação.
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente aceitação, que
se dará em até 03 (três) dias do recebimento provisório.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
5.2.

5.3.

será

Após a entrega dos bens que compõem o objeto, constatada inconformidade nos mesmos,
solicitada a substituição por um conforme, sem direito a ressarcimento à
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vencedora/contratada e sem ônus para o Crea-AP.
Na hipótese de substituição e/ou complementação de quantidade de produtos, a
vencedora/contratada deverá providenciar a imediata substituição e/ou complementação em
tempo hábil, contado da identificação dos produtos fora das especificações exigidas pela
CONTRATADA.
5.4.

Os bens a serem entregue deverão estar lacrados bem como, no que se refere à qualidade
e quantidade dos produtos estes deverão atender as especificações deste Termo de Referência.
5.5.

Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) (meses), prevalecendo o
prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.
5.6.

O(s) item (ns) será (ao) recusado(s):

5.7.

5.7.1. Quando entregues com especificações técnicas diferentes das contidas na proposta do
fornecedor e do Termo de Referência;
5.7.2. Quando apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade.
6. DO REGIME DE EXECUÇÃO
Execução indireta.

6.1.

7. DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
O período de execução e vigência do contrato será de 06 (seis) meses data da assinatura
do Contrato.
7.1.

8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
O contrato será acompanhado e fiscalizado por empregado designado para esse fim,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a
essa atribuição.
8.1.

A formalização do Fiscal será por meio de Portaria específica, que será anexada aos autos
do processo de contratação.
8.2.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato
deverão ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
8.3.

A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
8.4.

9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.

São obrigações da CONTRATADA:

9.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo,
tipo, procedência e prazo de garantia.
9.1.2. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
9.1.3. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário,
com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
9.1.4. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações.
9.1.5.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos
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12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.1.6. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas e
horários das entregas estipulada pela CONTRATANTE.
9.1.7. Substituir imediatamente qualquer item que não atendam ao disposto no edital e seus
anexos, sem direito a ressarcimento e sem ônus para a CONTRATANTE.
9.1.8.
Atentar-se para as normas relativas a acondicionamento, embalagens, volumes e
outras, quanto o transporte dos produtos.
9.1.9. Assumir inteiramente a responsabilidade por e arcar total e exclusivamente com todos os
custos, despesas, seguros, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a saldálos na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de vínculo
empregatício com a CONTRATANTE.
9.1.10.
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados na entrega dos bens d dos autos ou em conexão com ele, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros.
9.1.11. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação ao CREA-AP.
9.1.12.

Fazer a imediata troca dos bens que for julgado insuficiente ou inadequado.

9.1.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
9.1.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da CONTRATANTE:

10.1.1. Acompanhar e fiscalizar a entrega, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando
em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
10.1.2. Designar servidor para promover o acompanhamento da entrega dos materiais, com fins
de conferir no que for necessário às condições previstas neste Termo Referência.
10.1.3. Rejeitar os itens que não atendam aos requisitos constantes das especificações do Termo
de Referência.
10.1.4. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido.
10.1.5. Aplicar as penalidades, quando cabível.
11.

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

11.1. A CONTRATADA é responsável também:

11.1.1. Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da
execução do contrato, bem como quaisquer outros materiais e mão-de-obra necessários a
consecução da contratação.
11.1.2.

Por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social
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e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados
não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
11.1.3. Pelos encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
11.1.4. Pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a
execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.
11.1.5. Pelas despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados
quando do fornecimento do objeto deste Contrato.
11.2.

São expressamente vedadas a CONTRATADA:

11.2.1. A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CREA-AP.
11.2.2. A contratação de colaborador pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato.
11.2.3. A subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do presente
Contrato.
12.
12.1.

DO PAGAMENTO
Para efeito de faturamento, a Contratada deverá realizar os seguintes procedimentos:

a) O pagamento será efetuado por meio de depósito ou transferência bancária, até o 5º (quinto)
dia útil, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal na sede do CREA-AP, e todos os
documentos que comprovem a regularidade do INSS-CND; do FGTS-CRF; da Certidão Negativa
de Tributos e Contribuições Federais da SRF e da Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas-CNDT; Certidão Negativa do Fisco Estadual e Municipal; e de outros exigíveis
pelos órgãos competentes, e será depositado na conta corrente indicada pela CONTRATADA;
b) A nota fiscal expedida em desacordo será devolvida à CONTRATADA para a devida retificação.
12.2. O prazo para atestação da nota fiscal será de 02 (dois) dias úteis contados a partir da data

do recebimento definitivo pela CONTRATANTE.
12.2.1.
pactuadas.

A atestação da nota fiscal apenas ocorrerá se cumpridas todas as exigências

12.2.2.
O CONTRATANTE reserva-se no direito de recusar o pagamento da nota fiscal se
algum ou alguns dos bens não estiverem sido prestados conforme pactuado.
12.2.3.
A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA e com o mesmo nº de CNPJ que
originou a contratação.
12.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados serão restituídos à CONTRATADA

para as correções necessárias, não respondendo o CONTRATANTE por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
12.4. O prazo para pagamento se inicia após a regularização da situação ou reapresentação do

documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o Crea-AP,
nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção
monetária.
12.5.

12.6.

O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às
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multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, ou nos termos pactuados, garantido o
contraditório e a ampla defesa.
Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996 e Lei
Complementar nº 123, de 2006.
12.7.

13.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. A despesa orçamentária da execução deste objeto correrá às contas de Natureza da

Despesa nº: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 – Material de Expediente; 6.2.2.1.1.02.01.03.002 –
Máquinas, Motores e Aparelhos; e 6.2.2.1.1.02.01.03.006 – Equipamentos de Processamento de
Dados; e 6.2.2.1.1.02.01.03.009 – Outros Bens Móveis.
14.

UNIDADE REQUISITANTE

14.1. Gerência de Registro e Cadastro – GRC;

15.

DA ELABORAÇÃO E DA APROVAÇÃO

15.1. Este Termo de Referência foi elaborado pela GRC com apoio técnico da unidade de

Tecnologia da Informação – TI do CREA-AP, na pessoa dos servidores a seguir identificados, em
conformidade com a legislação específica e com a necessidade da Administração.
À consideração e aprovação da Presidência do Conselho.
Macapá-AP, 22 de Março de 2019.

ORIGINAL ASSINADO
RAIRA ARRUDA DE SOUSA
GERENTE DE REGISTRO E CADASTRO - GRC
MATRÍCULA: 026-CREA-AP

ORIGINAL ASSINADO
DAVID NUNES PEDRADA NETO
CHEFE DA SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-STI
MATRÍCULA: 010-CREA-AP

Despacho do Ordenador de Despesas:
Com fundamento na Lei nº. 10.520/2002 e respectivos decretos regulamentadores, APROVO este
Termo de Referência em____/________/2019.

ORIGINAL ASSINADO

ENG. CIV. EDSON KUWAHARA
PRESIDENTE DO CREA-AP
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ – CREA-AP
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 – CREA-AP
PROCESSO Nº 1751370/2018 – CREA-AP
Proposta, que faz a empresa
, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
e
inscrição estadual nº
, para aquisição de equipamentos e materiais de informática,
materiais de expediente e outros bens móveis, para atender o CREA-AP, durante o período de
12 (doze) meses, conforme as especificações e condições constantes neste edital e seus anexos:
ITEM

DESCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANT.

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

01
Valor Total R$

R$

Declaramos que concordamos e que cumpriremos todas as prescrições constantes do Termo
de Referência;
Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros,
taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos,
custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados,
considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou
qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional;
Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Razão social:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Representante legal:
CPF:
Dados bancários: Banco:
Agência:
Conta:

Obs.: a proposta deverá ter oferta firme e precisa, contendo o preço unitário e total por item,
sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de
um resultado. (em papel timbrado da empresa)

Representante legal
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019 – CREA-AP
PROCESSO Nº 1751370/2018 – CREA-AP

A Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declara sob as
penas da lei, que até a presente data que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação ao
processo licitatório, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 001/2019-CREA-AP, e que é
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Macapá-AP, _______/________/2019

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa Cargo
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ – CREA-AP
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PAPEL TIMBRADO
(nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019-CREA--AP
PROCESSO Nº 1751370/2018-CREA-AP

Declaro, para os devidos fins e sob
os
ditames
da
Lei,
que
a
empresa:
...................................., inscrita no CNPJ ..................................., cumpre plenamente os
requisitos de habilitação referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 001/2019-CREA-AP
conforme a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

Macapá-AP, _______/________/2019

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa Cargo
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO Lei 9.854/99
PAPEL TIMBRADO
(nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax)
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019-CREA-AP
PROCESSO Nº 1751370/2018-CREA-AP
Empresa............................................ Inscrita no CNPJ nº. ................., por intermédio de
seu representante legal o Sr.(a) ...................................................................., portador(a) da
Carteira
de
Identidade
nº.
.............................................
e
do
CPF
nº
.............................,DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Macapá-AP, _______/________/2019

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa Cargo
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO
Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006
PAPEL TIMBRADO
(nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO AO ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019-CREA-AP
PROCESSO Nº 1751370/2018-CREA-AP
Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3º, em
seus incisos e parágrafos, da Lei Complementar nº 123/2006, e que esta empresa está apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei.

Macapá-AP, _______/________/2019

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa Cargo
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ – CREA-AP
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO SIMPLES NACIONAL
PAPEL TIMBRADO
(nome da empresa, CNPJ, endereço completo, fone e fax)
DECLARAÇÃO DE REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES – SIMPLES NACIONAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019-CREA-AP
PROCESSO Nº 1751370/2018-CREA-AP
A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ sob o número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , declara sob
as penas da lei e para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da
contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que é regularmente inscrita no Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 e que é ciente da obrigatoriedade de informar mudanças
posteriores na forma de declarar tributos e contribuições.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial;
b) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
II - o signatário é representante legal dessa empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas
informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará,
juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na
legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao
crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Macapá-AP ____ de ________ de 2019.

Assinatura e carimbo do representante legal da empresa Cargo
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ – CREA-AP
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IX – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2019-CREA-AP
PROCESSO Nº 1751370/2018-CREA-AP
VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos _____ dias do mês de ______ do ano de dois mil e dezoito, o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amapá-CREA-AP inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 84.408.731/0001-60, por intermédio da
Gerencia Administrativa-GEAD (ORGÃO GERENCIADOR), situada na Av. Raimundo Alvares da Costa,
1597 CENTRO, CEP: 68900-915, na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, representada neste ato
representado pelo seu presidente Eng. Civ. Edson Kuwahara brasileiro, Solteiro, portador do RG:
1978411 SSP PA, inscrita no CPF: 228.372.722-72 no uso de suas atribuições legais e nos termos do
Decreto nº 7.892/2013 e do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 003/2018 – CREA-AP RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s)
relacionada(s) no item 10, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por lote, observadas as
condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se
seguem.
1. DO OBJETO
1.1.
O objeto desta Ata é o Registro dos Preços resultantes das negociações oriundas do Pregão
Eletrônico SRP nº 001/2019, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8.666/93, com objetivo de
disponibilizar preços para eventual Aquisição, em regime de empreitada por preço UNITÁRIO, para o período
de 12 meses, de acordo com os quantitativos e especificações do Termo de Referência, destinados a
atender às necessidades do CREA-AP, conforme especificações e quantidades estabelecidas no item 10,
mediante as condições estabelecidas nesta Ata.
1.2.
A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR
2.1. O órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste certame e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente será a Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amapá – CREA-AP.
3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3.1. Não há Órgãos Participantes dos procedimentos iniciais deste SRP e da Ata de Registro de Preços.
3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata
de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão, conforme o § 1º do art. 22 do Decreto 7.892/13.
3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes, conforme o § 2º do art. 22 do Decreto 7.892/13.
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3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto
7.892/13.
3.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que aderirem, conforme o § 4º do art. 22 do Decreto 7.892/13.
3.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação
por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para a quisição
ou contratação pelo órgão gerenciador, conforme o § 5º do art. 22 do Decreto 7.892/13.
3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art.
22 do Decreto 7.892/13.
3.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento „ de cláusulas contratuais, em relação às suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador, conforme o § 7º do art. 22 do
Decreto 7.892/13.
3.9. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços
gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual, conforme o § 8º do art. 22 do Decreto
7.892/13.
3.10. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de
preços da Administração Pública Federal, conforme o § 9º do art. 22 do Decreto 7.892/13.
4. DA FORMALIZAÇÃO
4.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 11 do
Decreto 7.892/13, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração, conforme
Art. 13 do Decreto nº 7.892/13.
4.2. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus demais
Anexos em todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública
do certame, independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto nº 7.892/13 ,
à Lei 8.666/93 e a toda a legislação pertinente.
4.3. A Comissão Permanente de Licitação convocará formalmente o fornecedor, com antecedência mínima
de 3 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de
Preços.
4.4. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da
Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após
cumpridos os requisitos de publicidade, conforme art. 14 do Decreto 7.892/13.
4.6. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido
ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas, conforme Parágrafo único, art. 14 do
Decreto 7.892/13.
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5. DA VIGÊNCIA
5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos requisitos
de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital, independentemente de
transcrição, incluídas eventuais prorrogações conforme estabelecido pelo art. 12, caput, do Decreto
7.892/13 e art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93.
6. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES
6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso
II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme caput do art. 17 do Decreto 7.892/13.
6.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro e definido
o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela
Comissão Permanente de Licitação do CREA-AP para alteração, por aditamento, dos valores registrados na
Ata, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta;
6.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:
6.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
6.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
6.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e,
6.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
6.5. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial da União;
7. DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO FORNECEDOR
7.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser cancelada:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
7.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da
Lei nº 10.520, de 2002.
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7.3. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo
administrativo e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos
demais fornecedores registrados a nova ordem de registro, procedendo-se posterior publicação do Ato no
Diário Oficial da União.
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR
8.1. O detentor da Ata de Registro de Preços obriga-se a:
8.1.1. Executar os serviços objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I),
bem como obedecidos todas as exigências deste Edital.
8.1.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CREA -AP;
8.1.3. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a este órgão e/ou a terceiros, provocados por ineficiência
ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
8.1.4. Executar os serviços, no prazo estipulado no termo de referencia, após emissão de Empenho;
8.1.5. Entregar no CREA-AP a(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao serviço executado em conformidade com
o que foi solicitado;
8.1.6. Na nota(s) fiscal (is) deverá está constando o serviço, quantidade, valor unitário e valor geral;
8.1.7. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas;
8.1.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.
9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
9.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a:
9.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no Edital e anexos.
9.1.2. Notificar, por escrito, a licitante quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços.
9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante Vencedora.
9.1.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;
9.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;
9.1.6. A promover por intermédio do CREA-AP, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto
do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio os defeitos
detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam a substituição dos
serviços e peças por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum
atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos materiais
permanentes e de consumo fornecidos;
9.1.7. Executar os serviços nos termos descritos no Termo de Referencia após a entrega da nota de
empenho emitida pela CREA-AP;
9.1.8. Assegurar-se de que o preço final do serviço está compatível com aqueles praticados no mercado, de
forma a garantir que são vantajosos para o conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá-CreaAP
10. DOS PREÇOS REGISTRADOS
10.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços/fornecimento registrados na
presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no
certame licitatório:
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Item
01

Descriminação

Und

Qtd

Marca

Valor Unit.

Valor Total

11. DA GARANTIA DO FORNECIMENTO REGISTRADOS
11.1. A garantia do fornecimento serão de 12 (doze) meses, contados a partir do seu recebimento.
12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
12.1 – Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os
serviços/fornecimento efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a
rigorosa correspondência com o Termo de Referência previamente aprovado pela Contratante e ao
instrumento contratual;
12.2- Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido:
12.2.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado;
12.2.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termos
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais.
12.3 – O recebimento dos serviços será baseado em relatórios periódicos elaborados pela Contratada,
registrando os elementos necessários à discriminação e determinação dos serviços efetivamente
executados;
12.4 – A discriminação dos serviços/fornecimennto considerados no recebimento deverá respeitar
rigorosamente o estipulado no Termo de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento;
12.5 – O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base no
recebimento dos serviços aprovados pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no Contrato;
12.6 – O Recebimento dos serviços/fornecimento executados pela Contratada será efetivado mediante uma
inspeção realizada pela Fiscalização mediante a entrega do relatório de execução dos serviços previsto neste
Termo de Referência;
12.7 – Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e complementações, caso
existam, consideradas necessárias ao recebimento dos serviços.
13. DO LOCAL DOS SERVIÇOS
13.1. Os serviços/fornecimento deverão ser realizados obedecendo rigorosamente os locais constantes no
anexo do Termo de Referencia, e excepcionalmente, em outro local determinado com antecedência pela
Administração e desde que previamente agendado com a Divisão, poderá ser feito nos finais de semana e
feriado.
14. DO PAGAMENTO
14.1 – O pagamento será efetuado, mediante depósito ou transferência bancária em conta corrente, até o
5º (quinto) dia útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável
pela fiscalização do Contrato, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.
14.2 – Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebim ento definitivo do
serviço por esta CREA-AP;
14.3 – Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua
reapresentação e novo “atesto”;
14.4 – A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a
Contratada suspenda a prestação dos serviços;
14.5 - A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da contaPregão Eletrônico nº 01/2019 – fls. 38 de 47
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corrente para efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota fiscal/fatura e da
conta corrente deverá ser o mesmo registrado na Nota de Empenho.
14.6 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstancia 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 a CREA-AP;
14.7 – O CREA-AP poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou
indenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa;
14.8 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços.
14.9 - A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura correspondente a
ocorrência.
14.10 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
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; e
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100)
I = 0,0001644
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
14.11 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em
apresentá-los é causa de rescisão do contrato.
14.12 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em
apresentá-los é causa de rescisão do contrato.
15 - DAS PENALIDADES
15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata
de registro de preços, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido
de licitar e de contratar com o Estado e com o Município de Santana pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais, sendo -lhe
assegurado o direito à ampla defesa.
15.2. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
16. DA PUBLICIDADE
16.1. O(s) preço(s), o(s) detentor(es) da Ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do objeto e as
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no D OU – Diário
Oficial da União.
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Macapá-AP, _____de _____________de 2019.

Presidente do CREA-AP

_____________________

Contratante

Contratada

Visto Jurídico:

Testemunhas:
CPF:

CPF:
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019-CREA-AP
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº xx/2019
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO AMAPÁ E A EMPRESA XXXX.
CONTRATANTE
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AMAPÁ - CREA/AP, com sede
na Av. Raimundo Alvares da Costa, 1597 CENTRO, CEP: 68900-915 - inscrito no CNPJ n°.
84.408.731/0001-60, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu
presidente Eng. Civ. Edson Kuwahara brasileiro, Solteiro, portador do RG: 1978411 SSP PA,
inscrita no CPF: 228.372.722-72, doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADA
__________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº.
____________________________ com sede na ____________________________, neste ato
representada
pelo
Sr.
(a)_____________________,
portador
da
RG
nº.
______________________e do CPF nº______________________, doravante denominada
CONTRATADA.
Resolvem, em comum acordo, celebrar o presente Contrato, de acordo com o Edital do Pregão
Eletrônico SRP nº 001/2019, seus anexos e a proposta de preços apresentada pela
CONTRATADA, constantes do Processo nº 1751370/2018, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/2005, Decreto nº
5.504/2005 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto da licitação é a aquisição de equipamentos e materiais de Informática, materiais de
expediente e outros bens móveis, para atender o CREA-AP, de acordo com as especificações
estabelecidas neste contrato além do Edital e seus anexos.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O regime de execução é por preço unitário.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO
3.1. O valor total deste Contrato é de R$................. (....................).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. A despesa orçamentária da execução deste objeto correrá às contas de Natureza da Despesa
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nº: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 – Material de Expediente; 6.2.2.1.1.02.01.03.002 – Máquinas,
Motores e Aparelhos; e 6.2.2.1.1.02.01.03.006 – Equipamentos de Processamento de Dados e
6.2.2.1.1.02.01.03.009 – Outros Bens Móveis.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. A nota fiscal só poderá ser emitida depois de cumpridas as condições contratuais a que se
obriga a CONTRATADA.
5.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA e com o mesmo nº de C.N.P.J. que
originou a contratação.
5.2. O pagamento será efetuado em moeda corrente e por meio de depósito ou transferência
bancária na Conta Corrente n° __________, Agência _______, Banco ___________, em nome
da CONTRATADA.
5.3. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE até o 5º (quinto) dia útil, contado da data
da atestação da Nota Fiscal, desde que tenha cumprido todas as exigências pactuadas.
5.4. Para fins de liquidação e pagamento, a Nota Fiscal deverá estar acompanhada das seguintes
comprovações:
5.4.1. Certidão de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (CRF), Certidão de regularidade junto à Receita Federal (Certidão Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), Certidão Nacional de Débitos
Trabalhistas (CNDT), Certidão Negativa do Fisco Estadual e Municipal.
5.5. O CONTRATANTE poderá consultar a regularidade junto ao SICAF, caso a CONTRATADA
esteja cadastrada e atualizada no Sistema, para os documentos lá referidos.
5.6. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os
serviços descritos na Nota Fiscal não estiverem de acordo com o efetivamente realizado, a
especificação apresentada e aceita.
5.7. O prazo para atestação ou devolução da Nota Fiscal, para adequação, será de 3 (três) dias
úteis, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo e desde que
cumprida todas as exigências pactuadas.
5.8. Serão deduzidos do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela contratada, nos termos do contrato.
5.9. No ato do pagamento será efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições
discriminadas nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade
com as legislações e instruções normativas vigentes.
5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionado que os encargos moratórios
devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo
pagamento da nota fiscal, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
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 = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
I = (6/100) I = 0,0001644
365
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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5.11. No caso de incorreção nos documentos apresentados serão restituídos à CONTRATADA para
as correções necessárias, não respondendo ao CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes
de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
5.12. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos
tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996 e Lei
Complementar nº 123, de 2006.
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
6.1. O período de execução e vigência do contrato será de 06 (seis) meses data da assinatura do
contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. São obrigações do CONTRANTE:
7.1.1. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA
as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
daquela;
7.1.2. Designar servidor para promover o acompanhamento da entrega dos serviços, com fins de
conferir no que for necessário às condições previstas neste Termo.
7.1.3. Rejeitar os serviços que não atenda aos requisitos constantes das especificações do Termo
de Referência.
7.1.4. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido.
7.1.5. Aplicar as penalidades, quando cabível.
8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades
insertas no Edital e daquelas constantes do Termo de Referência (Anexo I):
8.1.1. Executar os serviços de acordo com as solicitações emitidas pelo CREA-AP, com pessoal
adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho.
8.1.2. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do serviço objeto deste contrato.
8.1.3. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação.
8.1.4. Promover a execução do serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa
técnica.
8.1.5. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações.
8.1.6. Adotar medidas para a prestação de serviços solicitada, observando todas as condições
e especificações aprovadas pela CONTRATANTE.
8.1.7. Cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar as datas
e horários e locais de realização de cada evento pela CONTRATANTE.
8.1.8. Fornecer os insumos necessários para o acondicionamento e disposição do

toners
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compatíveis, sob demanda, para atender, dentre outros, limpos e em bom estado de
conservação, bem como retirar do evento os mesmos quando autorizado pela CONTRATANTE.
8.1.9. Substituir imediatamente qualquer alimento e/ou equipamento que não atendam ao
disposto no edital e seus anexos, sem direito a ressarcimento e sem ônus para a CONTRATANTE.
8.1.10. Observar, rigorosamente, a legislação sanitária e as normas regulamentares sobre
higiene emanadas pelos Órgãos competentes.
8.1.11. Atentar-se para as normas relativas a acondicionamento, embalagens, volumes e
outras, quando do transporte dos produtos.
8.1.12. Assumir inteiramente a responsabilidade por e arcar total e exclusivamente com todos
os custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a
saldá-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de
vínculo empregatício com a CONTRATANTE.
8.1.13. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados na execução do serviço objeto dos autos ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a
terceiros.
8.1.14. Oferecer condições físicas e materiais para a prestação dos serviços objeto deste Termo
de Referência, condicionando à aprovação através de visita técnica firmado pelo CREA-AP.
8.1.15. Fazer a imediata troca de produto e/ou equipamento que for julgado insuficiente ou
inadequado, refazer o serviço que não esteja de acordo com o avençado.
8.1.16. Não subcontratar outra empresa para a execução dos serviços objeto deste contrato.
8.1.17. Manter higiene e limpeza no manuseio de produtos utilizados para o preparo dos
alimentos.
8.1.18. Oferecer instalações com garantia total e higiene.
8.1.19. Oferecer condições físicas e materiais para a prestação dos serviços objeto deste Termo
de Referência.
9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
9.1. A CONTRATADA é responsável também:
9.1.1. Pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da
execução do contrato, bem como quaisquer outros materiais e mão-de-obra necessários a
consecução da contratação.
9.1.2. Por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE.
9.1.3. Pelos encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução
deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
9.1.4. Pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a
execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE.
9.1.5. Pelas despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando
da execução/fornecimento do objeto deste contrato.
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9.2. São expressamente vedadas a CONTRATADA:
9.2.1. A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da
Administração do CREA-AP.
9.2.2. A contratação de colaborador pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante
a vigência deste Contrato.
9.2.3. A subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto do presente contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002, no art. 28 do Decreto
n.º 5.450/2005 e nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita às
seguintes penalidades:
10.2. Advertência formal;
10.3. Multa, conforme abaixo descrito:
10.3.1. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato em caso de inexecução total da
obrigação assumida.
10.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do CREA-AP, pelo prazo de até 02 (dois) anos, principalmente, em caso de não
atendimento de chamado do Crea-AP realizado no período do Contrato;
10.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Sistema Crea-AP/Crea/Mútua
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administração do CREA-AP pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
10.6. As sanções de multa poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência,
suspensão temporária, impedimento ou de inidoneidade.
10.7. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito
pela Administração do Contratante, em relação a(s) penalidade(s) aplicada(s) a Contratada ficará
isenta desta (s).
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO AUMENTO E SUPRESSÃO DO CONTRATO
11.1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o objeto deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no
artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
11.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.
11.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido na cláusula anterior,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93.
12.2. A rescisão do Contrato poderá ser:
12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CREA-AP, nos casos
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
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12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração do CREA-AP.
12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
12.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por empregado designado para esse fim,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a
essa atribuição.
13.2. A formalização do Fiscal será por meio de Portaria específica, que será anexada aos autos
do processo de contratação.
13.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato deverão
ser solicitadas à autoridade competente, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
13.4. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA
CONTRATADA
14.1. É parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, a integralidade do
Processo nº 1751370/2018, vinculado aos termos do Pregão Eletrônico SRP nº 001/2019,
cuja realização decorre da autorização da autoridade superior deste Conselho, e a proposta da
CONTRATADA.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO AMPARO LEGAL
15.1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico SRP
nº 001/2019 e com fundamento nas Leis nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
16. CLÁUSULA
HABILITAÇÃO

DÉCIMA

SEXTA

-

DA

OBRIGAÇÃO

DE

MANTER

CONDIÇÕES

DE

16.1. Deverá o CONTRATADO manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
para o processo de contratação.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto no Edital e seus
Anexos, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto
do contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei
nº 8.666/1993, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da teoria geral
dos contratos estabelecidos na legislação civil brasileira e às disposições do direito privado.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
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administrativamente, serão processadas e julgadas na Seção Judiciária do Amapá, com exclusão
de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
18.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA e pelas testemunhas abaixo.
Macapá-AP, ......... de ................... de 2019.

Presidente do CREA-AP

XXXXXXXXXXXXXX

Contratante

Contratada

Visto Jurídico:

Testemunhas:
CPF:

CPF:
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