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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 007/2018-CPL/CREA/MA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2558316/2018-CREA/MA 

 
 

O PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISA À CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA USO DA SEDE E INSPETORIAS DESTE CONSELHO, QUE 
SERÁ REGIDA PELA LEI FEDERAL Nº. 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, PELO 
DECRETO FEDERAL 3.555 DE 8 DE AGOSTO DE 2000 E LEI COMPLEMENTAR 
123/2006, APLICANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE, NO QUE COUBEREM, AS 
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 23 DE JUNHO DE 1993, 
COM ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS NORMAS REGULAMENTARES 
APLICÁVEIS À ESPÉCIE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I 
(TERMO DE REFERÊNCIA) DESTE EDITAL. 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO – 
CREA/MA, TORNA PÚBLICO, NA PRESENÇA E CIÊNCIA DA PREGOEIRA DESIGNADA 
PELA PORTARIA Nº. 025/2018-P DE 16 DE JANEIRO DE 2018, QUE ÀS 09h30 DO DIA 
28/11/2018, NA PLENÁRIA DO CREA/MA, LOCALIZADA NA RUA 28 DE JULHO, Nº 214, 
REVIVER, SÃO LUÍS – MA, CEP 65.010-680, SERÁ REALIZADA LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO “MENOR PREÇO”, SOB O REGIME 
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço: 

e-mail: 

Cidade: Estado:  

Telefone: 
 

Fax: 
 

 
 

 
Obtivemos através do acesso à página www.crea.org.br nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada.  
 

Local: ___________________________, ______ de _________________ de 2018. 
___________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre o CREA/MA e essa empresa, solicitamos 
preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao setor de Licitações, via email 
nathaliasantos@creama.org.br. A não remessa do recibo exime o CREA/MA da responsabilidade de 
comunicação de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

mailto:nathaliasantos@creama.org.br
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CPL/CREA/MA 
 

TIPO: MENOR PREÇO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – nº 2558316/2018-CREA/MA 
 

 
 MINUTA DE EDITAL 

 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, doravante denominado CREA/MA, por sua 
PREGOEIRA OFICIAL, designada pela Portaria nº 025-P, de 16 de janeiro de 2018, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL, de nº 000/2018/CPL/CREA/MA do tipo 
MENOR PREÇO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
tendo em vista do que consta do Processo Administrativo – nº 2558316/2018-
CREA/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. 

  
A licitação reger-se-á pelas disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 

de julho de 2002, pelo Decreto Federal 3.555 de 8 de agosto de 2000 e Lei Complementar 
123/2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 
federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações posteriores e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
A sessão pública do Pregão terá início às 09h30 do dia 28 de novembro de 

2018, devendo os envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação de 
Habilitação para o objeto definido neste Edital e seus Anexos serem entregues na 
Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua 28 de julho, nº 214, 2° andar, 
Reviver, Centro, CEP: 65.010-200 - São Luís/MA, na data e horário acima mencionado. 

 
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Pregoeira em 
contrário. 

 
1. DO OBJETO: 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 

na aquisição de peças e suprimentos de informática para uso da Sede e Inspetorias 
deste Conselho, conforme especificações contidas no ANEXO I (Termo de Referência) 
deste Edital e na tabela abaixo: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALORES ESTIMADOS 

  PREÇO UNIT. R$ PREÇO TOTAL R$ 

01 APPLIANCE UTM 

 

• Processador: 4 x 800 Mhz; 

• Memória RAM: 1 GB; 

• Memória flash: 64 MB; 

• Interface GbE: 7; 

• Expansão: USB; 

• Firewall inspection throughput: 1,300 Mbps; 

• Full DPI throughpu: 300 Mbps; 

• IPS throughpu: 900 Mbps; 

• Anti-malware inspection throughput: 300 

Mbps; 

• SSL inspection and decryption throughput 

(DPI SSL): 100 Mbps; 

• IPSec VPN throughput: 900 Mbps; 

• Connections per second: 6000; 

• Maximum connections (SPI): 100.000; 

• Maximum connections (DPI): 90.000; 

• Single Sign-On (SSO) Users: 500; 

• VLAN interfaces: 50; 

• Site-to-site VPN tunnels: 20; 

• IPSec VPN clients (maximum): 2 (25); 

• SSL VPN licenses (maximum): 2 (100); 

• Encryption/authentication: DES, 3DES, AES 

(128, 192, 256-bit), MD5, SHA-1, Suite B 

Cryptography; 

• Route-based VPN: RIP, OSPF; 

• Certificate support: Verisign, Thawte, 

Cybertrust, RSA Keon, Entrust and Microsoft 

CA for SonicWall-to- SonicWall VPN, SCEP; 

• VPN features: Dead Peer Detection, DHCP 

Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant 

VPN Gateway, Route-based VPN; 

• Global VPN client platforms supported: 

Microsoft® Windows Vista 32/64-bit, Windows 

01 27.495,00 27.495,00 
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7 32/64-bit, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 

8.1 32/64-bit, Windows 10; 

• Mobile Connect: Apple® iOS, Mac OS X, 

Google® Android™, Kindle Fire, Windows 8.1 

(Embedded) ; 

• Deep Packet Inspection services: Gateway 

Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion 

Prevention;DPI-SSL 

• Content Filtering Service (CFS): HTTP URL, 

HTTPS IP, keyword and content scanning, 

Comprehensive filtering based on file types 

such as ActiveX, Java, Cookies for privacy, 

allow/forbid lists; 

• Application Control e Visualization: Yes; 

• IP address assignment: Static, (DHCP, PPPoE, 

L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, 

DHCP relay; 

• NAT modes: 1:1, 1:many, many:1, 

many:many, flexible NAT (overlapping IPs), 

PAT, transparent mode; 

• Routing protocols: BGP4 , OSPF, RIPv1/v2, 

static routes, policy-based routing, multicast; 

• QoS: Bandwidth priority, max bandwidth, 

guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1e 

(WMM) 

• Authentication: XAUTH/RADIUS, Active 

Directory, SSO, LDAP, Novell, internal user 

database, Terminal Services, Citrix; 

• VoIP: Full H.323v1-5, SIP; 

• Standards: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, 

HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, * 

DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 

802.3; 

• Certifications: FIPS 140-2 (with Suite B) 

Level 2, UC APL, VPNC, IPv6 (Phase 2), ICSA 

Network Firewall, ICSA Anti-virus; 

• High availability: Active/standby; 



5 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/CREA/MA 

 

 

• Garantia e licenciamento para 3 anos para as 

funcionalidades: Anti-Vírus, Anti-Spyware, 

Intrusion Prevention Service, Aplication 

Control, Content Filtering Services  

• Suporte 24 X 7 with software and firmware 

updates and upgrades 

• Instalação, Configuração e Treinamento 

Operacional de 3 dias para 2 Pessoas por 

Profissional Certificado na Solução, que faça 

parte do quadro societário ou de colaboradores 

da empresa com apresentação da devida 

comprovação até 3 (três) dias úteis da assinatura 

do contrato. 

02 ULTRATOP 

 

 BIOS e Placa Mãe: Do mesmo fabricante 

do Equipamento; 

 Processador:  Intel Core i5-7400T Quad 

Core 2.4GHz (Turbo máx. 3.0 GHz), quinta 

Geração em diante; 

 Memória: 4 GB, DDR4 2400 MHz ou 

superior; 

 Placa de vídeo: Dedicada ou compartilhada 

com memória de 2 GB e no mínimo 2 

saídas de vídeo; 

 Disco Rígido: SATA de 500 GB 

(7200RPM) ou superior; 

 Teclado : Teclado Padrão USB – em 

Português (Brasil); 

 Mouse: Padrão USB; 

 Portas de conexão: VGA, 2x Display Port, 

1 RJ-45 10/100/1000, Áudio;  

 Portas USB: no mínimo 06; 

 Fonte de alimentação: Bivolt - 50/60 Hz, 

80Plus 88%; 

 Gabinete: Formato: Mini, Chip de 

Segurança: Sim, Chip TPM 2.0; 

20 4.502,50 90.050,00 
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 Sistema Operacional: Windows 10 Pro, 64-

bits em Português (Brasil); 

 Garantia: 1 Ano on-site. 

03 ULTRATOP COM MS OFFICE 

 

 BIOS e Placa Mãe: Do mesmo fabricante 

do Equipamento; 

 Processador:  Intel Core i5-7400T Quad 

Core 2.4GHz (Turbo máx. 3.0 GHz), quinta 

Geração em diante; 

 Memória: 4 GB, DDR4 2400 MHz ou 

superior; 

 Placa de vídeo: Dedicada ou compartilhada 

com memória de 2 GB e no mínimo 2 

saídas de vídeo; 

 Disco Rígido: SATA de 500 GB 

(7200RPM) ou superior; 

 Teclado : Teclado Padrão USB – em 

Português (Brasil); 

 Mouse: Padrão USB; 

 Portas de conexão: VGA, 2x Display Port, 

1 RJ-45 10/100/1000, Áudio;  

 Portas USB: no mínimo 06; 

 Fonte de alimentação: Bivolt - 50/60 Hz, 

80Plus 88%; 

 Gabinete: Formato: Mini, Chip de 

Segurança: Sim, Chip TPM 2.0 ; 

 Sistema Operacional: Windows 10 Pro, 64-

bits em Português (Brasil); 

 Aplicativo: MS Office 2016 Home & 

Business; 

 Garantia: 1 Ano on-site. 

10 5.687,50 56.875,00 

04 SWITCH 

 

• Fator de Forma: Montável sobre rack; 

• Gerenciável: SIM; 

• VLAN: SIM; 

03 3.100,00 9.300,00 
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• Port Mirroring: SIM 

• SNMP v1 e v2: SIM 

• QOS: SIM 

• Port Trunking: SIM 

• Switch fabric capacity: 104Gbps; 

• Forwarding rate: 77.3 Mpps; 

• Buffer memory: 1.5MB; 

• Auto negociação de Velocidade: MDI/MDIX; 

•  Número total de portas RJ45: 48; 

• Tecnologia de Rede: 10/100/1000Base-T, 

1000Base-X; 

• Portas SFP:  4; 

• Kit para Rack: Incluso; 

• Unidade compatível de rack: 1U; 

• Fonte de alimentação Interna: SIM; 

• Garantia: Toda vida enquanto em 

comercialização, troca ou conserto; 

05 NO-BREAK 3KVA 

 

Características de entrada: 

 

 Tensão nominal: 115/127/220V; 

 Variação máxima de tensão com carga 

máxima resistiva: 89 a 140V (entrada 115/ 

127V) e 175 a 260V (entrada 220V); 

 Frequência nominal: [Hz] 60; 

 Faixa de frequência admissível ± 4 Hz; 

 Conexão de entrada: Cabo com plugue 

Padrão NBR14136 (20A) + Borne; 

 

Características de saída: 

 

 Potência máxima: 3000VA/3000W; 

 Fator de potência 1; 

 Tensão nominal: 115V; 

 Regulação Rede: +6% -10%; 

 Regulação Bateria: +/- 5%; g- Frequência: 

60 Hz ± 1%; 

01 6.962,50 6.962,50 
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 Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; 

 Distorção harmônica (THD) com 100% de 

carga resistiva: +/-5%; 

 Conexão de saída: 8 tomadas de Padrão 

NBR14136 (20A) + Borne; 

  Rendimento a plena carga: ≥ 93%; 

 

Características gerais: 

 

 No-break senoidal Interativo; 

 Proteção contra curto circuito no inversor; 

 Função SNMP, com gerenciamento local e 

remoto do No-break via protocolo TC/IP. 

Compatível com os navegadores de Internet 

mais utilizados. Permite o monitoramento das 

funções do No-break; Deve vir com 

placa/adaptador para gerenciamento; 

 Saída para comunicação inteligente 

interface RS-232 e USB para funções de 

controle e monitoramento; 

 Display inteligente com back light e teclas 

de comando para gerenciamento de energia do 

sistema e para habilitar/desabilitar o alarme 

sonoro; 

 Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): 

informam problemas no no-break como 

anormalidades na rede elétrica e final do 

tempo de autonomia; 

 Recarga automática das baterias: mantém 

as baterias em plena carga; 

 Conexão para baterias externas para 

expansão da autonomia; 

 Permite ser ligado na ausência de rede 

elétrica; 

 Garantia: 1 Ano; 

 Comprovação que os equipamentos 

cotados possuem assistência técnica 
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(autorizada) no Estado, apresentando ainda o 

nome da empresa e seu respectivo endereço e 

contato. 

06 NO-BREAK 700VA 

 

Características de entrada: 

 

 Tensão nominal: 115/220V; 

Frequência nominal: [Hz] 60; 

 Conexão de entrada: NBR14136; 

 

Características de saída: 

 

 Potência máxima: 700 VA/350 W; 

 Tensão nominal: 115V; 

 Forma de onda no inversor: Senoidal 

Aproximada; 

 Conexão de saída: 5 Tomadas Padrão 

NBR14136; 

 Rendimento a plena carga: 90%; 

 

Características gerais: 

 

 No-break interativo; 

 Recarga automática das baterias: mantém 

as baterias em plena carga; 

 Permite ser ligado na ausência de rede 

elétrica; 

 Garantia: 1 Ano; 

 Comprovação que os equipamentos 

cotados possuem assistência técnica 

(autorizada) no Estado, apresentando ainda o 

nome da empresa e seu respectivo endereço e 

contato. 

15 540,00 8.100,00 

07 Tablet 

 

• Processador: Quad Core 1.2GHz ou 

superior; 

• Memória: RAM 2 GB ou Superior;  

• Tela: 8” TFT 1024x766 (XGA) 16M Cores; 

24 2.305,00 55.320,00 
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• Armazenamento: 16GB; 

• Suporte a cartão: Micro SD 

• Redes GSM: 4G e antecessores; 

• Conectividade: Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz 

(a/b/g/n) e Bluetooth; 

• Localização: GPS; 

• Câmera: Frontal 2MP e Traseira 5MP 

• Bateria:4200 mAh; 

• Peso: Inferior a 340g; 

•    Capa case em couro; 

• Sistema Operacional: Android; 

• Garantia: 1 Ano. 

08 TV LED 

 

• Tela: 55” Full HD 1920x1080; 

• Sistemas: NTSC, PAL-M/N, SBTVD; 

• Áudio: 2 Canais; 

• Conectividade: WiFi e USB; 

• Conexões: 2x HDMI, 1x USB, 1x AV, 1x 

RF (Conversor Digital),1x LAN (RJ45), 1x 

Óptica; 

• Fixação: Furação Vesa; 

• Garantia: 1 Ano. 

01 5.797,50 5.797,50 

09 Notebook 

 

• BIOS e Placa Mãe: Do mesmo fabricante do 

Equipamento; 

• Processador:  Intel Core i5-7200U Dual 

Core 2.5GHz com turbo até 3.1GHz, quinta 

Geração em diante; 

• Memória: 8 GB Tipo DDR4 2400MHz PC4-

19200 expansível até 32GB; 

• Placa de vídeo: Dedicada ou compartilhada 

com memória de 2 GB e no mínimo 2 saídas de 

vídeo; 

• Tela: Led 14” resolução 1366x768 ou 

superior; 

• Disco Rígido: SATA de 500 GB (5400RPM) 

03 6.135,00 18.405,00 
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ou superior; 

• Teclado : Teclado em Português (Brasil); 

• Conexão sem fio: Wireless 802.11ac 1x1, 

Bluetooth 4.1 ou superior; 

• Portas de conexão : VGA, HDMI, 1 RJ-45 

10/100/1000, Áudio;  

• Apontador: Trackpoint e Touchpad; 

• Segurança: Chip de Segurança e Leitor 

Biométrico; 

• Portas USB: no mínimo 02 USB 3.0 e 1 

USB 2.0; 

• Leitor: Leitor de Cartão 4x1; 

• Alto falante: Integrado; 

• Câmera: Webcam 720P; 

• Bateria de no mínimo: autonomia mínima de 

8 horas; 

• Fonte de alimentação: Adaptador CA, bivolt; 

• Sistema Operacional: Windows 10 Pro, 64-

bits em Português (Brasil); 

• Aplicativo: MS Office 2016 Home and 

Business; 

• Peso: Inferior a 1,9KG; 

• Garantia: 1 Ano onsite. 

TOTAL 278.305,00 

 
 
1.2. O valor estimado para a contratação é de R$ 278.305,00 (duzentos e setenta 

e oito mil, trezentos e cinco reais). 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO: 

 
  2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a todas às exigências quanto à 
documentação e requisitos de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus 
Anexos. 
 

2.1.1 É conveniente a presença do representante legal da licitante até o final da 
sessão pública do pregão sendo que no caso de ausência, ainda que momentânea da sala de 
sessão deverá ser comunicada e autorizada pela Pregoeira e, se definitiva, registrada em ata 
com indicação do horário. Os prejuízos advindos da ausência serão de responsabilidade 
única e exclusiva do ausente. 
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2.1.2 Nenhuma pessoa natural, ainda que de posse de procuração 

devidamente outorgada, poderá representar mais de um licitante. Caso ocorra, o primeiro 
credenciamento prevalecerá e a(s) outra(s) licitante(s) ficará (ão) sem representação, arcando 
com o ônus da não representatividade. 

 
2.2. Não poderá participar diretamente desta Licitação: 

 
a) pessoa jurídica cujo objeto social não seja pertinente com o objeto deste 

Pregão. 

 
b) pessoa jurídica impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e 

contratar com a Administração Pública conforme artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada. 

 
c) pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa 

jurídica punida na forma da alínea “b” deste subitem. 

 
f) sociedades empresariais estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 
g) empresas que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou 

incorporação; 
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
i) autor do projeto (termo de referência), pessoa física ou jurídica. 
 

2.2.1. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação, do contrato, ou 
fornecimento dos bens a estes necessários, aquele que mantiver vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou familiar com servidores da 
Comissão Permanente de Licitação ou com a Pregoeira integrante do órgão responsável 
pela requisição do objeto. 

 
2.2.2.  Não poderá participar, concorrendo entre si, empresas 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. 
 

3. DO CREDENCIAMENTO: 
 

3.1.O credenciamento se dará junto à Pregoeira por um sócio ou por um representante 
munido de Procuração/Carta de Credenciamento (conforme modelo do Anexo II), em 
ambos os casos com a apresentação conjunta dos seguintes documentos, fora dos 
envelopes: 

a) Documento oficial de identidade do sócio/representante; fora dos envelopes; 

b) Estatuto ou Contrato Social e a última alteração contratual, ou a última alteração 
contratual consolidada ou Registro Comercial, devidamente registrado; fora dos 
envelopes; 

c) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 
(conforme modelo do Anexo III); fora dos envelopes. 
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d) Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (conforme modelo 
do Anexo V), se for o caso; fora dos envelopes. 

 

3.2. O Contrato Social/Estatuto/Registro Comercial do licitante poderá ser apresentado em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada, conforme o disposto no art. 32 da 
Lei nº. 8.666/93.  

3.3.  Se o licitante não credenciar um representante estará abdicando do direito de fazer 
lance e, principalmente, de recorrer dos atos da Pregoeira.  

3.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
empresa licitante neste PREGÃO, sob pena de exclusão sumária dos representados.  

3.5.  A outorga de poderes para efetuar lances deverá estar expressa na carta de 
credenciamento ou procuração, caso contrário os credenciados ou procuradores não 
poderão ofertar lances.  

3.6. Após o encerramento do credenciamento, identificação dos representantes das 
empresas proponentes e entrega dos envelopes contendo as propostas e a documentação, 
será declarada a abertura da sessão pública pela Pregoeira, e, não mais serão admitidos novos 
proponentes. 

 
4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 
 
4.1. Até 2(dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
Pregão.  
4.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na 
forma e nos prazos previstos no Decreto Federal 3.555/2000, devendo ser protocolados 
no site do CREA/MA ou na sua sede, na Rua 28 de Julho, nº 214, Reviver, São Luís – MA, 
CEP: 65.010-680. 
4.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
4.3. Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 1 (um) dia útil. 
4.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
Edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele 
estabelecidas. 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
5.1. No dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital, após o credenciamento, a 
Proposta de Preços e os documentos para Habilitação serão entregues pelo Licitante 
credenciado ou pelo seu representante legal, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, 
devidamente lacrados e rubricados em seus fechos com os seguintes dizeres em sua parte 
externa: 
 
ENVELOPE Nº 01- PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO Nº 007/2018-CPL/CREA/MA 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
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ENVELOPE Nº 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO Nº 007/2018-CPL/ CREA/MA 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
 
5.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 
5.3. Não serão consideradas Propostas de Preços e Documentação de Habilitação 
apresentadas por internet (e-mail), via postal ou fac-símile. 
5.4. A Proposta de Preços assim como os Documentos de Habilitação, são 
documentos licitatórios e após abertos os envelopes serão juntados aos autos do Processo 
Licitatório, não podendo dele ser retirados. 
5.5.  Os documentos de habilitação exigidos neste Pregão deverão ser legíveis e poderão 
ser apresentados em original ou cópia previamente autenticada por cartório competente 
ou por servidor da Comissão Permanente de Licitação - CPL/CREA/MA, com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento dos envelopes, mediante a 
apresentação do documento original, ou ainda por publicação em órgão de Imprensa 
Oficial. 
5.5.1. Somente serão aceitas cópias legíveis. 
5.5.2. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
5.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 
6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 
Nº 01) 
 
6.1. São requisitos da proposta:  
6.1.1. Carta Proposta com qualificação do licitante, com indicação do nome, endereço, 
CNPJ/MF, telefone/fax, e endereço eletrônico (e-mail), bem como dados bancários (nome 
e número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento, assinada por diretor 
(es) ou pessoa(s) legalmente habilitada(s)  (procuração  por  instrumento  público),  em  
papel  timbrado, identificando o pregão  a  que  está concorrendo, o número do edital, o 
prazo de execução e o preço global proposto, em algarismos arábicos e por extenso,em 
reais, esclarecendo que o Orçamento Referencial constante deste Edital se refere à data da 
proposta;  
6.1.2. Ser impressa em língua portuguesa, contendo o número e a modalidade da licitação 
deste Edital, devendo, preferencialmente conter: razão social, CNPJ, endereço, número de 
telefone, número de fax da empresa licitante e dados bancários;  
6.1.3. Conter a assinatura do representante legal do licitante em todas as suas páginas;  
7.1.4. Conter o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do 
dia da sessão de recebimento dos envelopes.  No caso de omissão desse prazo, será 
entendido como válida por 60 (sessenta) dias.  
6.2. Os Valores desta proposta deverão ser fixos e irreajustáveis, admitida a repactuação, 
nos termos e condições previstos neste edital.  
6.3. Não serão aceitas propostas enviadas via fax, e-mail ou em envelopes 
abertos/grampeados. 
6.4. Deverá conter especificações e características detalhadas da prestação de serviços e 
outros elementos, de modo a ser atendido o disposto no art. 31 da Lei nº. 8.078/90 
[Código do Consumidor], a fim de que a Pregoeira possa facilmente constatar se as 
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especificações deste edital foram ou não atendidas.   
6.5. Após a entrega das propostas, não será admitida a sua retirada ou o descumprimento 
das condições estabelecidas neste edital, ficando a licitante sujeita à suspensão ou 
cancelamento de seu registro no cadastro de fornecedores do CREA/MA.  
 
7 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
7.1. Os envelopes de PROPOSTAS COMERCIAIS serão abertos pela Pregoeira que, após 
a rubrica por todos os presentes, verificará sua conformidade com os requisitos do edital e 
seus anexos, examinará a aceitabilidade quanto aos preços apresentados e procederá à 
classificação daquelas que estiverem em acordo com o edital e apresentarem o MENOR 
PREÇO ou valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente ao 
menor preço, para participarem dos lances verbais.  
7.2. Para fins do que dispõe o art. 48, inciso II da Lei nº.  8.666/93, a Pregoeira poderá 
exigir a apresentação da planilha de custos na abertura das propostas bem como após a fase 
de lances, na própria Sessão.  
7.3. Caso não haja no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no 
item 7.1, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 
(três),  neste  número excluída a de MENOR PREÇO, para que seus autores participem 
dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas.  
7.4. Na ocorrência de empate dentre os classificados para participarem dos lances verbais, a 
ordem para esses lances será definida através de sorteio.  
7.5. Aos licitantes classificados conforme os itens 7.1 e 7.3; será dada oportunidade para 
nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.  
  7.5.1. Caberá a Pregoeira a definição e/ou alteração de valores mínimos na fase de 
lances verbais.  
  7.5.2. Aos proponentes classificados, será dada a oportunidade para nova disputa, 
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do 
autor da proposta classificada de maior preço e os demais. Caso não se realize lances 
verbais, verificada a conformidade entre a proposta de MENOR PREÇO, as exigências do 
Edital e ainda, o preço estimado para a contratação, a Pregoeira negociará diretamente com 
o proponente para que seja obtido preço melhor.   
7.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades do previstas no título 15 deste Edital.  
7.7. Quando não houver mais lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas exclusivamente pelo critério do menor preço.  O critério de julgamento será o de 
MENOR PREÇO e as demais com preços até 10% superiores àquela. 
7.8. A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao preço apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e anexos.  
7.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias, do 
proponente. Se não aceitável, a Pregoeira examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, 
prosseguindo-se o certame.  
7.10. Ainda durante a sessão pública do pregão, a  licitante  declarada  vencedora  deverá  
readequar  seu preço, com as modificações necessárias para sua adaptação ao novo preço 
proposto, se for o caso.  
7.11. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  
 
  7.11.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores ao melhor preço.  
 
7.12. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  
 
  7.12.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
 
  7.12.2. Não ocorrendo contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
na forma do subitem 8.14.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 8.13.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito;  
 
  7.12.3. No caso de equivalência dos valores apresentados por Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.13.1, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  
 
7.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.13.1, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
7.14. O disposto no item 8.13 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
7.15. Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se façam necessárias.  
7.16. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no  prazo  máximo  de  05  (cinco)  minutos  após  o  
encerramento  dos  lances,  sob pena de preclusão.  
 
7.17. Caso não mais se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a  proposta  
escrita  de menor preço e o valor estimado da contratação.  
7.18. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando convocados pelo(a) 
Pregoeiro(a), os licitantes manifestaram seu desinteresse em apresentar novos lances.  
7.19. A desistência em apresentar lance verbal, quando  convocado  pelo(a)  Pregoeiro(a),  
não  implicará  a exclusão  imediata  da  licitante  da  etapa  de  lances  verbais,  mas  sim  a  
manutenção  do  último  preço  por  ela apresentado,  impossibilitando-o  de  efetuar  
novos  lances,  salvo  nas  hipóteses  previstas  nos  inciso  XVII do artigo 4º da Lei 
Federal nº. 10.520/02.   
 
7.20. Será desclassificada a proposta que:  
  7.20.1. Contiver cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação;  
  7.20.2. Não atender aos requisitos deste instrumento convocatório;  
  7.20.3. Contiver alternativas, condições, rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, 
defeitos de linguagem ou outras irregularidades que impossibilitem o julgamento;  
  7.20.4. Não se referir à integralidade do objeto.  
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7.21. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro, do 
mesmo modo que prevalecerá o valor expresso por extenso sobre o valor numérico. 
7.22. Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não 
solicitadas neste instrumento ou em diligências.  
7.23.  A Pregoeira poderá desconsiderar eventuais falhas formais sanáveis e que não 
afetem o seu conteúdo. 
7.24.   Quando todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas. (Artigo 
48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993). 
7.25.    Quando todos os licitantes forem considerados inabilitados, a administração 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos 
envelopes. (Artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993). 
7.26.   Todas as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação serão 
rubricados, obrigatoriamente, pela Pregoeira, pela sua Equipe de Apoio e pelos 
representantes legais dos licitantes presentes à sessão deste Pregão. (Artigo 43, § 2º, da Lei 
Federal nº 8.666/1993). 
7.27.    Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes de 
Documentação não caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a 
proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 
  

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(ENVELOPE Nº 2) 
 
8.1. Para habilitar-se a esta licitação, a proponente de verá apresentar os seguintes 
documentos, com vigência plena até a data fixada para abertura dos envelopes 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”:  
 
a) Cópia do Cartão de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do estabelecimento 
que participará da licitação;  
b) Certidão Negativa do Débito (CND) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e Divida Ativa da União;  
c) Certificado (CRF) de Regularidade Relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS; emitido pela Caixa Econômica Federal;  
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) conforme Lei nº. 12.440/2011;  
e) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Municipal 
sede da Licitante e Certidão de Dívida Ativa Municipal;  
f) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa com a Fazenda Estadual 
sede da Licitante Certidão de Dívida Ativa Estadual;  
g) Deverá apresentar também, Ato constitutivo: estatuto acompanhado do documento de 
eleição de seus administradores ou contrato social e a última alteração ou a ultima alteração 
contratual consolidada Registro Comercial, devidamente registrados;  
 
8.2. Os documentos acima enumerados poderão ser apresentados em originais ou cópias 
reprográficas legíveis, devidamente autenticados em cartório ou pelo(a) Pregoeiro(a) ou pela 
sua equipe de apoio, sendo reservado  a  estes  o  direito  de  exigir  a  apresentação  do  
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original  para  conferência,  no  ato  da  abertura da habilitação,  conforme  disposto  no  art.  
32  da  Lei  nº.  8.666/93 e a documentação acima citada quando extraídas via internet, terá 
o aceite  condicionado mediante  consulta  via  internet  no  ato  da  abertura  da habilitação.  
8.3.  Para certidões emitidas que não tenham, de forma explícita, o prazo de validade, será 
considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a partir de suas emissões 
devendo estar válidas na data de abertura dos envelopes de documentos de habilitação. 
 

8.3.1     A QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL dos licitantes 
deverá ser comprovada através de: 

 
      8.3.1. O licitante deverá apresentar, na proposta de preços, atestado por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa forneceu ou 
vem fornecendo materiais compatíveis/similares com o objeto dessa licitação. 

 

           8.4. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será 
comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 

8.4.1. Certidão Negativa de falência ou concordata e de recuperação judicial expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física, emitida em até sessenta dias corridos antes da data de 
apresentação dos documentos de habilitação ou com vigência expressa na certidão;  
8.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que 
comprovem Capital Realizado ou Patrimônio Líquido no valor de 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação; 
8.4.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade. 
8.4.4. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte inscritas no Sistema 
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES, nos termos da 
Lei nº 9.317/96, poderão apresentar em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato 
Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da 
lei, com condição de comprovação do Capital Social exigido na Licitação, desde que 
a comprovação da sua inscrição no SIMPLES conste nos Documentos de 
Habilitação. 
8.5. É necessário apresentar declaração de que não emprega menores de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em 
qualquer  trabalho,  salvo  na condição  de  aprendiz,  a  partir  de  quatorze  anos,  
de  conformidade  com  o  disposto  na  Lei  Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002,subsidiariamente à Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, nos termos do Anexo IV. 
8.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada através de Cartório competente, ou por 
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esta CPL, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para a abertura dos envelopes, mediante a apresentação dos originais para confronto. 
8.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
8.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá a Pregoeira considerar o 
proponente inabilitado. 
 
9 – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO  
 
9.1. Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o Envelope  nº.:  02  –  
“Documentos  de Habilitação” da proponente cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar.  
9.2.  Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, 
a Pregoeira prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente 
classificada em segundo lugar, assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto 
do certame.    
9.3. Para Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério do CREA/MA, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
             9.3.1. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 9.3, 
implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, conforme item 9.2, ou revogar a licitação, sem prejuízos das 
penalidades cabíveis aos licitantes.  
9.4.  Ocorrendo a hipótese contida no item 9.3, o juízo de habilitação referente à 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será suspenso até a apresentação da 
documentação necessária.  
            9.4.1. A sessão será suspensa e a Pregoeira definirá e comunicará aos licitantes a data 
na qual será dada continuidade ao pregão. 

 
10.     DOS RECURSOS: 
 

10.1. Dos atos da Pregoeira neste processo licitatório poderá o licitante, ao final da sessão 
pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo 
registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto 
pela Pregoeira ao vencedor. 

10.3. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente 
a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
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prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.4. O recurso terá efeito suspensivo.  

10.5. Os recursos deverão ser dirigidos à Pregoeira da CREA/MA, protocolados na CPL do 
CREA/MA, na Rua 28 de Julho, nº 214, Reviver, São Luís – MA, CEP: 65.010-680, das 
08:00hs às 14:00hs, e observarão:  

a) A forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal;  

b) A legitimidade e o interesse recursais;  

c) A fundamentação;  

d) A comprovação do representante que assinou o recurso deverá ser da seguinte forma:  

d.1) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular e/ou 
Carta de Credenciamento, do qual constem poderes específicos para firmar declaração de 
pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor 
recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame. A procuração deve vir acompanhada do correspondente documento que 
comprove os poderes do outorgante.  

10.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 3(três) dias corridos, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão 
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade.  

10.7. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

 
11.       DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

11.1.    Após a homologação do resultado da presente licitação, o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA/MA, convocará a empresa 
adjudicatária para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, retire a Nota de 
Empenho e assine o Contrato, sob pena de decair o direito a prestação do serviço, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
11.2.    O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administração. 
11.3. Como condição para celebração do Contrato, a empresa adjudicatária deverá manter 
as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação. 
11.4.    Na hipótese de a empresa adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a 
assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à 
contratação, conforme preceitua o art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei nº. 10.520/02, e ao 
comprador convocará outra Licitante classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis observados o disposto no 
artigo 7º da mesma lei. 
11.5. Na sessão de reabertura do Pregão, a Pregoeira  poderá  negociar  diretamente  com  
a proponente, obedecida a ordem de classificação, para que seja obtido preço melhor. 

 

12.       DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
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12.1. O Contrato Administrativo será celebrado entre o licitante adjudicado e o Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA/MA, observada a Lei 
Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 
123/2006 e demais normas pertinentes à espécie. 
12.2.    Constam na minuta do Contrato (ANEXO VI) os prazos, as condições e a 
forma de prestação dos serviços, tais como fornecimento, pagamentos, sanções, rescisão e 
demais obrigações dos contratantes, fazendo o mesmo parte integrante deste Edital. 

12.3.    A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas  mesmas  condições  contratuais,  
os acréscimos ou supressões dos materiais que se fizerem necessários, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial do Contrato. (Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/1993). 

 

13. DA ATESTAÇÃO E DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento será efetuado mensalmente mediante a entrega da nota 
fiscal de serviço, boleto bancário 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 do 
Fisco Estadual e Municipal, Certidão Negativa de débitos Trabalhistas; e de outros 
exigíveis pelos órgãos competentes. 

 
13.2. O prazo para atestação da nota fiscal/fatura será de 3 (três) dias úteis contados 
a partir da data da apresentação ao representante da CONTRATANTE. 
13.2.1. A atestação da nota fiscal/fatura apenas ocorrerá se cumpridas todas as 
exigências pactuadas. 
13.2.2. O CONTRATANTE reserva-se no direito de recusar o pagamento de notas 
fiscais/faturas se algum ou alguns dos serviços não estiverem sido prestados 
conforme pactuado. 
13.2.3. A nota fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA e com o mesmo nº de 
CNPJ que originou a contratação. 
13.3. 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. 
13.4. 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, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela 
CONTRATADA. 
13.5. O pagamento será feito mediante a prestação dos serviços, em moeda corrente 
e por meio de boleto bancário, em nome da CONTRATADA. 
13.6. O CREA/MA reserva-se o direito de suspender o pagamento se o     
fornecimento do serviço estiver em desacordo com as especificações. 
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13.7. A atestação das notas fiscais ou faturas correspondentes à prestação dos 
serviços caberá ao Fiscal do Contrato, chefe imediato ou outro servidor designado 
para esse fim. 
13.8. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da data da atestação da nota fiscal/fatura. 
13.9. 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. 
13.10. 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 123, de 2006. 
 

14.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas: 
 
14.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 
mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
 
a) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto 
em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 
b) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em 
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 5% (cinco por cento) do 
valor do contrato; 
 
14.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
a) advertência;  
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “c”. 
e) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
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impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
14.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente 
com a prevista na alínea “b”. 
14.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pelo Órgão Contratante propor a aplicação 
das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que 
justifiquem a proposição.  
14.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados 
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo Órgão Participante.  
14.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigável ou judicialmente.  
14.8. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da 
ampla defesa, ficará impedido de licitar a contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade 
 
15.    DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
15.1.    A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos 
específicos, consignados no orçamento do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Maranhão-CREA/MA, em conformidade com a seguinte dotação 
orçamentária: 

 
 

Plano Interno: 

Máquinas e Equipamentos; 

Equipamentos de Processamento de 
Dados 

Natureza de Despesa: 

6.2.2.1.1.02.01.03.002; 

6.2.2.1.1.02.01.03.006 

 

Unidade Gestora CREA/MA 

 

 

16.       DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
16.1.    O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, 
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição. 

 
16.2.    É facultado à Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência e/ou solicitar parecer técnico de pessoa integrante ou não do 
quadro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-
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CREA/MA, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência 
promovida. 
16.3.    A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá: 

 
16.3.1. Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 
(Artigo 49, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993); 

 
16.3.2.  Anular a licitação por motivo de ilegalidade de atos essenciais, devendo ser 

garantido aos interessados o contraditório e ampla defesa, no prazo disposto no ato de 
anulação. (Artigo 49, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993); 

 

16.3.3.  Extinguir o processo, quando a sua finalidade se exaurir ou o objeto da 
decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente, devendo ser 
garantido aos interessados o contraditório e a ampla defesa (Artigo 52, da Lei Federal nº 
9.784/1999); 

 
16.3.4.  Convalidar, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, em decisão na 

qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros (Artigo 55 , da 
Lei Federal nº 9.784/1999); 

 
16.3.5.  Sanar erros ou falhas, no julgamento da habilitação de das propostas, 

desde que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
sempre mediante despacho fundamentado, devidamente registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (Artigo 26, 
§ 3º, do Decreto Federal nº 5.450/2005); 

 
16.4.    A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 
16.5.    As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
16.6.    As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o CREA/MA, em nenhum caso será responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
16.7.    No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer 
reclamação ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas 
as condições do presente Edital. 
16.8.    No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, este 
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
16.9.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança 
da contratação. 
16.10.  Os casos omissos serão decididos pela Pregoeira em conformidade com a Lei 
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Federal nº 8.666/1993 , Lei Federal 10.520/2002 e demais legislações pertinentes. 
16.11.  A abertura dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação 
será sempre realizada em sessão pública, devendo ser elaborada a Ata circunstanciada da 
reunião, que deverá obrigatoriamente ser assinada pela Pregoeira, pelos Membros da 
Equipe de Apoio, por profissionais que formularem parecer técnico sobre o julgamento 
deste Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação, e pelos representantes dos 
licitantes presentes. 
16.12.  Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes de Proposta de 
Preços e Documentos de Habilitação em um único momento, ou, ainda, se os 
trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser 
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em Ata e a continuação dar-se-á em 
sessão a ser convocada posteriormente. 
         16.12.1. Os envelopes não abertos, obrigatoriamente rubricados no fecho pela 
Pregoeira e pelos representantes legais dos licitantes presentes, ficarão em poder da 
Pregoeira e sob sua guarda até nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento 
dos trabalhos. 

 
16.13.  O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, 
proferindo-se no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 
16.14.  Os envelopes contendo os documentos de habilitação, não abertos, ficarão à 
disposição para retirada no endereço da Comissão Permanente de Licitação - CPL, até 
10 (dez) dias úteis, após a publicação do extrato do Contrato, após o que serão destruídos 
pela Pregoeira. 
16.15.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
inclui-se o dia do vencimento. (Artigo 110, da Lei Federal nº 8.666/1993). 
             16.15.1. Só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-CREA/MA. (Artigo 110, 
Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.666/1993). 

 

16.16.  Este Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados na página 
www.creama.org.br ou na Comissão Permanente de Licitação-CPL, localizada na Rua 
28 de julho, nº 214, 1º andar, Reviver, Centro, CEP: 65.010-200 - São Luís/MA, de 2ª a 
6ª feira, no horário das 08h00min às 14h00min onde poderão ser consultados e obtidos 
gratuitamente mediante a entrega de pen drive. 

16.16.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão 
disponibilizados na página www.creama.org.br e no quadro de avisos da CPL. 

16.16.2. Ao adquirir o Edital na CPL, o interessado deverá declarar estar ciente da 
necessidade de acompanhamento, na página www.creama.org.br de eventuais notificações e 
comunicações. 

 
16.17.  São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 

 
 21.17.1. ANEXO I – Termo de Referência e seus anexos; 

 
 21.17.2. ANEXO II – Carta Credencial; 

http://www.creama.org.br/
http://www.creama.org.br/
http://www.creama.org.br/
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21.17.3. ANEXO III – Declaração de Pleno Conhecimento e 

Atendimento às Exigências de Habilitação; 
 

21.17.4. ANEXO IV – Declaração de Cumprimento do Artigo 7º, Inciso 
XXXIII da Constituição Federal de 1988; 
 

 
21.17.5.     ANEXO V – Declaração para Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte 
 
21.17.6.      ANEXO VI - Minuta do Contrato Administrativo 
 

 
 
16.17. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o Foro da Justiça Federal, seção judiciária do Maranhão, 
em São Luís/Ma, para dirimir questões oriundas desta licitação. 

 

 
São Luís/MA, 08 de novembro de 2018. 

 
 
 

 
NATHALIA SANTOS PEREIRA 

Pregoeira Oficial do CREA/MA 
Matricula nº 310
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada na aquisição de equipamentos de informática e 
eletrônicos para uso da sede e inspetorias deste conselho. 
 
2. DA MODALIDADE 
2.1 A aquisição do presente objeto deverá ser realizada por meio de licitação na modalidade Pregão 
Presencial no tipo Menor Preço global. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
3.1. Considerando que atualmente o parque de estações (desktop) da sede e inspetorias possuem 
em sua maioria estações de trabalho montadas e poucas estações de marcas conhecidas no 
mercado, adquiridas entre os anos de 2009 e 2013, estando as mesmas com o tempo de sua vida útil 
ultrapassadas e apresentando diversos problemas. 
 
3.2. Considerando que em nossa borda da rede existe um firewall, montado com SO Linux, 
executando os serviços de filtro de conteúdo e controle de banda. Toda via estes sistemas demanda 
auto índice de manutenção devido complexidade de configuração e atualização, mesmo utilizando-se 
de ferramentas web para tornar transparentes algumas funções configuráveis, além disso, as funções 
de segurança, mas completas como a de IDS ou IPS necessitariam de um maior desempenho do 
hardware para viabilizar as rotinas mais comuns desses serviços. 
 
3.3. Considerando que os switches possuem mais de 8 anos de uso e foram descontinuados pelos 
fabricantes, não são gerenciáveis o que impede de monitorar o tráfego que passa através de suas 
diversas portas dificultando a análise e a solução dos problemas na rede. 
 
3.4. Considerando que os 2 (dois) nobreaks de 1400 VA da nossa sala dos servidores que 

atualmente fornecem energia elétrica para os 3 (três) servidores e para o rack onde ficam os 6 

(seis) switches, 2 (dois modens), 2 (dois) roteadores e 1 (uma) central telefônica, possuem 

autonomia de apenas 5 minutos de carga após a falta de energia, o que leva ao desligamento 

incorreto dos servidores e demais equipamentos. 

 

3.5. Considerando que os nobreaks 700 VA que utilizamos nas estações de trabalho foram 

adquiridos entre os anos de 2009 e 2013 e já passaram por diversos reparos que vão da troca de 

bateria até reparo na placa principal. 
 
3.6. Considerando que existe a necessidade de aquisição de 03 (três) notebooks, tendo em vista que 
o presidente, a superintendente e a assessoria de comunicação desenvolvem atividades/atribuições 
em órgãos e entidades que dizem respeito ao Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA exigindo uma 
mobilidade para o total atendimento de suas funções. 
 
3.7. Considerando que se pretende adquirir 24 (vinte e quatro) tablet’s para serem utilizados nas 

fiscalizações de campo, tendo em vista que esses equipamentos ajudarão na aplicação dos autos 

de infração e na elaboração do relatório de fiscalização o que facilitará o acesso ao Sistema 
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Corporativo do CREA-MA tendo em vista que o total acesso ao mesmo se dá através da WEB, 

facilitando o desempenho das atividades. 

 

3.8. Considerando a necessidade de aquisição de uma 1 (uma) smarttv de 55” que será utilizada de 
painel de controle para monitoramento e controle dos veículos nas ações de fiscalização. Portanto, a 
necessidade da contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de 
informática e eletrônicos se torna indispensável. 
 
4. Das Especificações e Quantitativos:  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. VALORES ESTIMADOS 

PREÇO UNIT. R$ PREÇO TOTAL R$ 

01 APPLIANCE UTM 

 

• Processador: 4 x 800 Mhz; 

• Memória RAM: 1 GB; 

• Memória flash: 64 MB; 

• Interface GbE: 7; 

• Expansão: USB; 

• Firewall inspection throughput: 1,300 Mbps; 

• Full DPI throughpu: 300 Mbps; 

• IPS throughpu: 900 Mbps; 

• Anti-malware inspection throughput: 300 

Mbps; 

• SSL inspection and decryption throughput 

(DPI SSL): 100 Mbps; 

• IPSec VPN throughput: 900 Mbps; 

• Connections per second: 6000; 

• Maximum connections (SPI): 100.000; 

• Maximum connections (DPI): 90.000; 

• Single Sign-On (SSO) Users: 500; 

• VLAN interfaces: 50; 

• Site-to-site VPN tunnels: 20; 

• IPSec VPN clients (maximum): 2 (25); 

• SSL VPN licenses (maximum): 2 (100); 

• Encryption/authentication: DES, 3DES, AES 

(128, 192, 256-bit), MD5, SHA-1, Suite B 

Cryptography; 

• Route-based VPN: RIP, OSPF; 

01 27.495,00 27.495,00 
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• Certificate support: Verisign, Thawte, 

Cybertrust, RSA Keon, Entrust and Microsoft 

CA for SonicWall-to- SonicWall VPN, SCEP; 

• VPN features: Dead Peer Detection, DHCP 

Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant 

VPN Gateway, Route-based VPN; 

• Global VPN client platforms supported: 

Microsoft® Windows Vista 32/64-bit, Windows 

7 32/64-bit, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 

8.1 32/64-bit, Windows 10; 

• Mobile Connect: Apple® iOS, Mac OS X, 

Google® Android™, Kindle Fire, Windows 8.1 

(Embedded) ; 

• Deep Packet Inspection services: Gateway 

Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion 

Prevention;DPI-SSL 

• Content Filtering Service (CFS): HTTP URL, 

HTTPS IP, keyword and content scanning, 

Comprehensive filtering based on file types 

such as ActiveX, Java, Cookies for privacy, 

allow/forbid lists; 

• Application Control e Visualization: Yes; 

• IP address assignment: Static, (DHCP, PPPoE, 

L2TP and PPTP client), Internal DHCP server, 

DHCP relay; 

• NAT modes: 1:1, 1:many, many:1, 

many:many, flexible NAT (overlapping IPs), 

PAT, transparent mode; 

• Routing protocols: BGP4 , OSPF, RIPv1/v2, 

static routes, policy-based routing, multicast; 

• QoS: Bandwidth priority, max bandwidth, 

guaranteed bandwidth, DSCP marking, 802.1e 

(WMM) 

• Authentication: XAUTH/RADIUS, Active 

Directory, SSO, LDAP, Novell, internal user 
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database, Terminal Services, Citrix; 

• VoIP: Full H.323v1-5, SIP; 

• Standards: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, 

HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, * 

DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 

802.3; 

• Certifications: FIPS 140-2 (with Suite B) 

Level 2, UC APL, VPNC, IPv6 (Phase 2), ICSA 

Network Firewall, ICSA Anti-virus; 

• High availability: Active/standby; 

• Garantia e licenciamento para 3 anos para as 

funcionalidades: Anti-Vírus, Anti-Spyware, 

Intrusion Prevention Service, Aplication 

Control, Content Filtering Services  

• Suporte 24 X 7 with software and firmware 

updates and upgrades 

• Instalação, Configuração e Treinamento 

Operacional de 3 dias para 2 Pessoas por 

Profissional Certificado na Solução, que faça 

parte do quadro societário ou de colaboradores 

da empresa com apresentação da devida 

comprovação até 3 (três) dias úteis da assinatura 

do contrato. 

02 ULTRATOP 

 

 BIOS e Placa Mãe: Do mesmo fabricante 

do Equipamento; 

 Processador:  Intel Core i5-7400T Quad 

Core 2.4GHz (Turbo máx. 3.0 GHz), quinta 

Geração em diante; 

 Memória: 4 GB, DDR4 2400 MHz ou 

superior; 

 Placa de vídeo: Dedicada ou compartilhada 

com memória de 2 GB e no mínimo 2 

saídas de vídeo; 

 Disco Rígido: SATA de 500 GB 

20 4.502,50 90.050,00 
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(7200RPM) ou superior; 

 Teclado : Teclado Padrão USB – em 

Português (Brasil); 

 Mouse: Padrão USB; 

 Portas de conexão: VGA, 2x Display Port, 

1 RJ-45 10/100/1000, Áudio;  

 Portas USB: no mínimo 06; 

 Fonte de alimentação: Bivolt - 50/60 Hz, 

80Plus 88%; 

 Gabinete: Formato: Mini, Chip de 

Segurança: Sim, Chip TPM 2.0; 

 Sistema Operacional: Windows 10 Pro, 64-

bits em Português (Brasil); 

 Garantia: 1 Ano on-site. 

03 ULTRATOP COM MS OFFICE 

 

 BIOS e Placa Mãe: Do mesmo fabricante 

do Equipamento; 

 Processador:  Intel Core i5-7400T Quad 

Core 2.4GHz (Turbo máx. 3.0 GHz), quinta 

Geração em diante; 

 Memória: 4 GB, DDR4 2400 MHz ou 

superior; 

 Placa de vídeo: Dedicada ou compartilhada 

com memória de 2 GB e no mínimo 2 

saídas de vídeo; 

 Disco Rígido: SATA de 500 GB 

(7200RPM) ou superior; 

 Teclado : Teclado Padrão USB – em 

Português (Brasil); 

 Mouse: Padrão USB; 

 Portas de conexão: VGA, 2x Display Port, 

1 RJ-45 10/100/1000, Áudio;  

 Portas USB: no mínimo 06; 

 Fonte de alimentação: Bivolt - 50/60 Hz, 

10 5.687,50 56.875,00 
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80Plus 88%; 

 Gabinete: Formato: Mini, Chip de 

Segurança: Sim, Chip TPM 2.0 ; 

 Sistema Operacional: Windows 10 Pro, 64-

bits em Português (Brasil); 

 Aplicativo: MS Office 2016 Home & 

Business; 

 Garantia: 1 Ano on-site. 

04 SWITCH 

 

• Fator de Forma: Montável sobre rack; 

• Gerenciável: SIM; 

• VLAN: SIM; 

• Port Mirroring: SIM 

• SNMP v1 e v2: SIM 

• QOS: SIM 

• Port Trunking: SIM 

• Switch fabric capacity: 104Gbps; 

• Forwarding rate: 77.3 Mpps; 

• Buffer memory: 1.5MB; 

• Auto negociação de Velocidade: MDI/MDIX; 

•  Número total de portas RJ45: 48; 

• Tecnologia de Rede: 10/100/1000Base-T, 

1000Base-X; 

• Portas SFP:  4; 

• Kit para Rack: Incluso; 

• Unidade compatível de rack: 1U; 

• Fonte de alimentação Interna: SIM; 

• Garantia: Toda vida enquanto em 

comercialização, troca ou conserto; 

03 3.100,00 9.300,00 

05 NO-BREAK 3KVA 

 

Características de entrada: 

 

 Tensão nominal: 115/127/220V; 

 Variação máxima de tensão com carga 

máxima resistiva: 89 a 140V (entrada 115/ 

01 6.962,50 6.962,50 
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127V) e 175 a 260V (entrada 220V); 

 Frequência nominal: [Hz] 60; 

 Faixa de frequência admissível ± 4 Hz; 

 Conexão de entrada: Cabo com plugue 

Padrão NBR14136 (20A) + Borne; 

 

Características de saída: 

 

 Potência máxima: 3000VA/3000W; 

 Fator de potência 1; 

 Tensão nominal: 115V; 

 Regulação Rede: +6% -10%; 

 Regulação Bateria: +/- 5%; g- Frequência: 

60 Hz ± 1%; 

 Forma de onda no inversor: Senoidal Pura; 

 Distorção harmônica (THD) com 100% de 

carga resistiva: +/-5%; 

 Conexão de saída: 8 tomadas de Padrão 

NBR14136 (20A) + Borne; 

  Rendimento a plena carga: ≥ 93%; 

 

Características gerais: 

 

 No-break senoidal Interativo; 

 Proteção contra curto circuito no inversor; 

 Função SNMP, com gerenciamento local e 

remoto do No-break via protocolo TC/IP. 

Compatível com os navegadores de Internet 

mais utilizados. Permite o monitoramento das 

funções do No-break; Deve vir com 

placa/adaptador para gerenciamento; 

 Saída para comunicação inteligente 

interface RS-232 e USB para funções de 

controle e monitoramento; 

 Display inteligente com back light e teclas 

de comando para gerenciamento de energia do 
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sistema e para habilitar/desabilitar o alarme 

sonoro; 

 Alarmes audiovisuais (sonoro e leds): 

informam problemas no no-break como 

anormalidades na rede elétrica e final do 

tempo de autonomia; 

 Recarga automática das baterias: mantém 

as baterias em plena carga; 

 Conexão para baterias externas para 

expansão da autonomia; 

 Permite ser ligado na ausência de rede 

elétrica; 

 Garantia: 1 Ano; 

 Comprovação que os equipamentos 

cotados possuem assistência técnica 

(autorizada) no Estado, apresentando ainda o 

nome da empresa e seu respectivo endereço e 

contato. 

06 NO-BREAK 700VA 

 

Características de entrada: 

 

 Tensão nominal: 115/220V; 

Frequência nominal: [Hz] 60; 

 Conexão de entrada: NBR14136; 

 

Características de saída: 

 

 Potência máxima: 700 VA/350 W; 

 Tensão nominal: 115V; 

 Forma de onda no inversor: Senoidal 

Aproximada; 

 Conexão de saída: 5 Tomadas Padrão 

NBR14136; 

 Rendimento a plena carga: 90%; 

 

Características gerais: 

 

15 540,00 8.100,00 
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 No-break interativo; 

 Recarga automática das baterias: mantém 

as baterias em plena carga; 

 Permite ser ligado na ausência de rede 

elétrica; 

 Garantia: 1 Ano; 

 Comprovação que os equipamentos 

cotados possuem assistência técnica 

(autorizada) no Estado, apresentando ainda o 

nome da empresa e seu respectivo endereço e 

contato. 

07 Tablet 

 

• Processador: Quad Core 1.2GHz ou 

superior; 

• Memória: RAM 2 GB ou Superior;  

• Tela: 8” TFT 1024x766 (XGA) 16M Cores; 

• Armazenamento: 16GB; 

• Suporte a cartão: Micro SD 

• Redes GSM: 4G e antecessores; 

• Conectividade: Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz 

(a/b/g/n) e Bluetooth; 

• Localização: GPS; 

• Câmera: Frontal 2MP e Traseira 5MP 

• Bateria:4200 mAh; 

• Peso: Inferior a 340g; 

•    Capa case em couro; 

• Sistema Operacional: Android; 

• Garantia: 1 Ano. 

24 2.305,00 55.320,00 

08 TV LED 

 

• Tela: 55” Full HD 1920x1080; 

• Sistemas: NTSC, PAL-M/N, SBTVD; 

• Áudio: 2 Canais; 

• Conectividade: WiFi e USB; 

• Conexões: 2x HDMI, 1x USB, 1x AV, 1x 

01 5.797,50 5.797,50 



36 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA 
Rua 28 de Julho, nº 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-680. São Luís - MA 

www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8300    

CNPJ: 06062038/0001-75  

 

 

 

RF (Conversor Digital),1x LAN (RJ45), 1x 

Óptica; 

• Fixação: Furação Vesa; 

• Garantia: 1 Ano. 

09 Notebook 

 

• BIOS e Placa Mãe: Do mesmo fabricante do 

Equipamento; 

• Processador:  Intel Core i5-7200U Dual 

Core 2.5GHz com turbo até 3.1GHz, quinta 

Geração em diante; 

• Memória: 8 GB Tipo DDR4 2400MHz PC4-

19200 expansível até 32GB; 

• Placa de vídeo: Dedicada ou compartilhada 

com memória de 2 GB e no mínimo 2 saídas de 

vídeo; 

• Tela: Led 14” resolução 1366x768 ou 

superior; 

• Disco Rígido: SATA de 500 GB (5400RPM) 

ou superior; 

• Teclado : Teclado em Português (Brasil); 

• Conexão sem fio: Wireless 802.11ac 1x1, 

Bluetooth 4.1 ou superior; 

• Portas de conexão : VGA, HDMI, 1 RJ-45 

10/100/1000, Áudio;  

• Apontador: Trackpoint e Touchpad; 

• Segurança: Chip de Segurança e Leitor 

Biométrico; 

• Portas USB: no mínimo 02 USB 3.0 e 1 

USB 2.0; 

• Leitor: Leitor de Cartão 4x1; 

• Alto falante: Integrado; 

• Câmera: Webcam 720P; 

• Bateria de no mínimo: autonomia mínima de 

8 horas; 

• Fonte de alimentação: Adaptador CA, bivolt; 

03 6.135,00 18.405,00 
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• Sistema Operacional: Windows 10 Pro, 64-

bits em Português (Brasil); 

• Aplicativo: MS Office 2016 Home and 

Business; 

• Peso: Inferior a 1,9KG; 

• Garantia: 1 Ano onsite. 

TOTAL 278.305,00 

4.1. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, 
estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento 
econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e 
o incentivo à inovação tecnológica. 
 
4.2. Os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 
48, inciso I, da Lei Complementar 123/2006, alterado pela Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 
2014. 
 
4.3. Para os itens de natureza divisível, será reservada cota de 10% do objeto para a contratação de 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar 
123/2006, alterado pela Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014. 
 
4.4. Nos casos de inexistência de concorrência para os itens exclusivos para Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 48, inciso III, da Lei Complementar 123/2006, 
alterada pela Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, ou na existência de somente licitantes 
enquadrados como ME e/ou EPP, deverá ser realizada a junção dos subitens aos itens principais. 
 
5. DA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
5.1 A requisição do material ocorrerá por meio “Ordem ou Autorização de Fornecimento” ou 
“Nota de Empenho”, a ser assinado pelo Ordenador de Despesas do Órgão solicitante, conforme 
necessidade do Órgão, contendo a informação dos itens, quantidades, preços unitários e totais. 
 
6. DO LOCAL DE ENTREGA DAS PEÇAS E SUPRIMENTOS 
6.1. As entregas dos equipamentos de informática e eletrônicos deverão ser realizadas nos dias, 
horários e endereço contido na ordem de fornecimento do Órgão Contratante; 
 

 A entrega será realizada na Rua Vinte e Oito de Julho, nº 214, Centro, na cidade de São 
Luís/MA; 

 
7. PRAZO DE ENTREGA  
7.1. O prazo para entrega dos materiais será de no máximo 30 (trinta) dias consecutivos a contar 
da data do recebimento da Nota de empenho ou Ordem de Fornecimento. 
 
8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
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8.1. A simples entrega das peças e suprimentos, objeto(s) da autorização/solicitação não implica na 
sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo Corpo 
Técnico do Órgão. 
 

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade 
com as especificações constantes do Edital e da proposta. 
 
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 
constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará em 
até 05 dias consecutivos do recebimento provisório. 

 
8.2. As peças e suprimentos deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou 
danificação; 
 
8.3. As peças e suprimentos serão recebidos e aceitos após inspeção realizada pelo FISCAL DE 
CONTRATO ou pelo servidor encarregado pelo recebimento, podendo ser rejeitado caso não atenda 
ao quantitativo solicitado ou não esteja em perfeitas condições para a utilização; 

 
8.4. As peças e suprimentos em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente 
aplicada, serão rejeitados pelo Órgão Contratante; 
 
9. DA GARANTIA  
9.1 O prazo de garantia dos equipamentos de informática e eletrônicos não poderá ser inferior a 12 
(doze) meses, a contar do recebimento definitivo.  
 
9.2. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido ao subitem 9.1, a licitante 
deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.  
 
9.3. Durante o prazo de garantia das peças e suprimentos, a CONTRATADA fica obrigada a 
substituir o material defeituoso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. São obrigações da CONTRATANTE: 
 
10.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 
 
10.1.2. Receber os equipamentos de informática e eletrônicos adjudicados, nos termos, prazos, 
quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital; 
 
10.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, dos equipamentos de informática e eletrônicos que a 
contratada entregar fora das especificações do Edital; 
 
10.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável 
pelo recebimento das peças e suprimentos adquiridos; 
 
10.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 
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10.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, 
inclusive, no contrato; 
 
10.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
11.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 

11.1.1. Entregar os equipamentos de informática e eletrônicos licitados, conforme 
especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços; 
 

11.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 

11.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 
CONTRATANTE; 
 

11.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 
 

11.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta 
bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações; 
 

11.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus 
funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do 
contrato; 
 

11.1.7. Substituir eventuais equipamentos que não estejam em conformidade com o termo de 
referência e proposta de preços, com as mesmas especificações. 
 

11.1.8. 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; 
 

11.1.9. 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. 
 

11.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 
 
12. DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 
12.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas: 
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12.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma 
prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 
 

a) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela 
do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 
b) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da 
parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato; 

 
12.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 

a) advertência;  
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “c”. 
e) Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o 
desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 
12.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a 
prevista na alínea “b”. 
  
12.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pelo Órgão Contratante propor a aplicação das 
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a 
proposição.  
 
12.6. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da 
data da notificação, em conta bancária a ser informada pelo Órgão Participante.  
 
12.7. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da 
Contratada, amigável ou judicialmente.  
 
12.8. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de 
licitar a contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
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perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
13. DO PAGAMENTO: 
13.1. O pagamento será efetuado pelo CREA/MA no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a 
partir da efetiva entrega dos equipamentos e/ou serviços, com aceitação, mediante apresentação de 
Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito; 
 
13.2. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta 
demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte 
documentação: 

a) Certidão única referente a créditos tributários, administrativos pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e as inscrições em Divida Ativa da União junto à 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGNF), assim como a regularidade das 
contribuições previdenciárias e de terceiros, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751 
de 02 de novembro de 2014; 
b) Certidão Negativa de FGTS; 
c) Certidão Negativa de Divida Trabalhista; 
d) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

 
13.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e 
reapresentação. 
 
14.    DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1.    A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos, 
consignados no orçamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão-
CREA/MA, em conformidade com a seguinte dotação orçamentária: 
 
 

Plano Interno: Equipamentos de processamento de dados 

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 

Plano Interno: Máquinas e equipamentos 

Natureza de Despesa 6.2.2.1.1.02.01.03.002 

Unidade Gestora CREA/MA 
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15. DO FISCAL DO CONTRATO: 
15.1. Promover, por meio do FISCAL DE CONTRATO o servidor Hilton Ney Costa de Matos (Chefe 
do DTI) designado pelo CREA/MA, o acompanhamento do fornecimento dos equipamentos e a 
fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu 
critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 
 
16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
16.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a 
licitante forneceu ou fornece bens compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser 
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser 
assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função. 
 
 
17. DA ESTIMATIVA DE PREÇO: 
17.1. O valor global estimado para o presente Registro de Preços é de R$ 278.305,00 (Duzentos e 
setenta e oito mil e trezentos e cinco reais). 
 
 
 

São Luís - MA, 23 de outubro de 2018. 
 

______________________________________ 

Wesley Costa de Assis 
Assessor técnico do CREA-MA 

 

 
 
 

 



43 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA 
Rua 28 de Julho, nº 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-680. São Luís - MA 

www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8300    

CNPJ: 06062038/0001-75  

 

 

 

(TIMBRE DA EMPRESA)  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CPL/CREA/MA 
PROTOCOLO nº 2557127/2018-CREA/MA 
 
                                                                   ANEXO II 
 
 

CARTA CREDENCIAL 
 

 
 
 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por 
seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, CREDENCIA o 
Senhor XXXX, CI nº XXXX, CPF  nº  XXXX,  para  representar  a  empresa,  com  poderes  
para  praticar  todos  os  atos referentes ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-
CPL/CREA/MA, inclusive ofertar lances. 

 
 
 
 

 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2018. 

 
 
 
 
 
 

 
                                              (Nome da Empresa) 

 
                                (Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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(TIMBRE DA EMPRESA) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CPL/CREA/MA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 2557127/2018-CREA/ 
 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por 
seu XXXX (Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, sob as penas da 
Lei, que tem pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, conforme 
dispõe o artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
 

                      Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         (Nome da Empresa) 

 
                                        (Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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(TIMBRE DA EMPRESA) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CPL/CREA/MA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – 2557127/2018-CREA/MA 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 
 
 
 
 
A empresa XXXX, inscrita no CNPJ nº XXXX, com sede na XXXX, representada por seu XXXX 
(Cargo), XXXX (Nome), CI nº XXXX, CPF nº XXXX, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos em qualquer trabalho. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: 
(Sim/Não). 
 
Cidade/Estado, XXXX de XXXX de 2018. 

 
 

                                                        (Nome da Empresa) 
                                      (Nome e Assinatura do Representante Legal) 
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(TIMBRE DA EMPRESA) 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-CPL/CREA/MA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO DAD nº 2554784/2018-CREA/MA 
 
 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO  

PORTE  
 
Ref.: (Identificação da Licitação)  
 
 
 
    .......................................................,     inscrito     no     CNPJ     nº.................................., 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ...................................................., portador (a) da 

Carteira de Identidade nº  ............................, DECLARA  que  é  microempresa  ou  empresa  de 

pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 

de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o 

direito 

 de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe .  

 
 
 
 
 
 

_______________________  
(Local eData)  

_______________________  
(Representante Legal)
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ANEXO VI 

 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

 

Contrato nº XXXX/2018/ASSEJUR/CREA/MA 

Processo Administrativo – nº 2558316/2018-CREA/MA  

Pregão Presencial nº 007/2018-CPL/CREA/MA 

 

Contratação de empresa especializada na aquisição de 

peças e suprimentos de informática para atender a 

demanda da Sede e Inspetorias do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – 

CREA-MA, decorrente do Pregão Presencial nº 

000/2017-CPL/CREA/MA que entre si celebram o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Estado do Maranhão – CREA e a empresa XXXX. 

 

 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – 

CREA, inscrita no CNPJ nº 06.062.038/0001-75, com sede na Rua 28 de Julho, 214, Reviver, 

Centro. CEP: 65.010-680 – São Luís/MA, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato 

representado por seu titular, Berilo Macedo da Silva, CI nº XXXX SSP/MA, CPF nº XXXX, e a 

empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, Inscrição Estadual nº XXXX, com sede na 

XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, 

XXXX, CI nº XXXX, CPF nº XXXX, têm, entre si, ajustado o presente ajuste para contratação de 

empresa especializada na aquisição de peças e suprimentos de informática para atender a 

demanda da Sede e Inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 

do Maranhão – CREA-MA, decorrente do Pregão Presencial nº 000/2018-CPL/CREA/MA, 

submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 

10.520/2002, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas 

pertinentes à espécie. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de peças e suprimentos de informática para atender a 

demanda da Sede e Inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do 

Maranhão, conforme as especificações e condições constantes do Termo de Referência anexo ao 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – nº 2557127/2018-CREA/MA, que passa a fazer parte do 

presente feito, independentemente de transcrição. 



48 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA 
Rua 28 de Julho, nº 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-680. São Luís - MA 

www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8300    

CNPJ: 06062038/0001-75  

 

 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS 

 

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 

002/2018-CPL/CREAMA e a Proposta de Preços da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

 

O valor global estimado deste Contrato é R$ 000.000,00 (00000000000000000000). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da 

Natureza da Despesa ________________, da Atividade ________________. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A despesa para os exercícios subsequentes, quando for o caso, será 

alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, pela Lei Orçamentária 

Anual. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de 

acordo com o constante no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

  

PARAGRAFO PRIMEIRO - DE VIGÊNCIA 

 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e 

publicação de seu extrato em Diário Oficial, podendo ser prorrogado, nos termo do artigo 57, IV da 

Lei nº 8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – DE ENTREGA – A entrega de materiais será efetuada em até 

10(dez) dias consecutivos após a Ordem de Serviço ou Nota de Empenho. 

 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – VALIDADE DA PROPOSTA - Não inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos, a contar da data de sua apresentação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 



49 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA 
Rua 28 de Julho, nº 214, Reviver, Centro – CEP: 65010-680. São Luís - MA 

www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8300    

CNPJ: 06062038/0001-75  

 

 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da entrega da fatura 

mediante apresentação de planilha de serviços, Nota Fiscal e da Fatura pela contratada, devidamente 

atestadas pela CONTRATANTE, conforme disposto na Lei n.º 8.666/1993, observando o disposto no 

art. 36 da IN/MPOG nº 02/2008 e os procedimentos previstos nessa Cláusula. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O processo de solicitação de pagamento de medições será liberado com 

a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de débito do FGTS; 

b) Certidão negativa de tributos Federais e dívida Ativa da União; 

c) Certidão negativa de dívida ativa da Fazenda Estadual; 

d) Certidão negativa de dívida ativa da Fazenda Municipal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal nº 12.440/2011; 

f)              Nota Fiscal constando no corpo da nota os impostos, percentuais e valores que serão 

retidos pelo CREA, a ser atestada pela fiscalização do CREA; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que 

desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Contratante. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as 

relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

PARÁGRAFO QUARTO - O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, mediante depósito 

efetuado na Conta Corrente informada na proposta da empresa contratada, contados da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto estiver 

pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, que lhe for imposta em virtude da penalidade, 

ou inadimplência contratual, ou de atraso de pagamento dos encargos sociais (INSS e FGTS) sob 

responsabilidade da licitante, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou correção 

monetária. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – 

CREA, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de 

seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5%(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, 

desde que para tanto não tenha concorrido a CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por 

atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação de 

autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de 

apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Caso haja aplicação de multa e, concomitantemente, créditos existentes 

nesta Autarquia em favor da CONTRATADA, e se os mesmos forem inferiores aos débitos 

eventualmente apurados, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, 

diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco XXXX, Agência XXXX, Conta 

Corrente XXXX. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REPACTUAÇÃO 

 

Será admitida a repactuação dos preços do serviço contratado com prazo de vigência superior a 

doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será 

contado a partir da data limite para apresentação da proposta constante do instrumento convocatório. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a 

partir da data da última repactuação ocorrida. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As repactuações serão precedidas de solicitação da licitante vencedora, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não 

previstos na proposta inicial. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida 

mediante negociação entre as partes, considerando-se: 

 

a) os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração Pública; 

b) as particularidades do contrato em vigência; 

c) análise dos custos apresentados; 

d) a disponibilidade orçamentária do CREA/MA. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A base para estabelecimento de critérios de repactuação de preços será a 

sentença normativa ou lei, Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva de Trabalho dos Sindicatos, 

aplicável a cada categoria profissional, ou ainda face à eventual alteração na regulamentação dos 

serviços a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo 

de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos 

custos. 
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www.creama.org.br – telefone (98) 2106 8300    

CNPJ: 06062038/0001-75  

 

 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 Competirá à CONTRATADA além de todas as obrigações constantes no termo de referência: 

 

a)     A contratada deverá responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis 

trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários. 

 

b)  A contratada deverá  manter  durante  a  execução  do  contrato,  em  compatibilidade com  as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no Edital, apresentando os 

comprovantes que lhe forem solicitados pela contratante. 

 

c)   A contratada deverá comunicar à  fiscalização da  contratante, por  escrito,  quando  verificar 

quaisquer condições inadequadas à execução dos serviços ou a iminência de fatos que possam 

prejudicar a perfeita execução do contrato. 

 

d)   A  contratada deverá  proporcionar todas  as  facilidades necessárias ao  bom  andamento da 

execução do contrato. 

 

e)    A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos 

trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu 

pagamento. 

 

f)   A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao CREA/MA ou a terceiros, 

decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste contrato. 

 

g)    A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da contratante, não eximirá a contratada de 

total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato. 

 

h)    Manter,  durante  a  execução  do  Contrato,  em  compatibilidade com  as  obrigações  por  ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 

.
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 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Competirá à CONTRATANTE além de todas as obrigações constantes no termo de referência: 

 

a)    Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente Contrato; 

 

b)    Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste 

instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor; 

 

c)    Notificar a CONTRATADA a respeito de quaisquer irregularidades constatadas na prestação de 

serviços; 

 

d)   Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações 

assumidas pela CONTRATADA. 

 

e)   Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades quanto aos serviços ora contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

 

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 

CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  –  No  caso  de  atraso  injustificado  do  objeto  deste  Contrato,  a 

CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes multas: 

 

a)         Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da Nota 

de Empenho, em caso de atraso na entrega dos materiais, até o limite de 10% (dez por cento); 

 

b)         Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) do valor total da Nota 

de  Empenho,  em  caso  de  atraso  na  substituição  dos  materiais  reprovados  no  recebimento 

provisório, até o limite de 10% (dez por cento); 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE 

poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou 

parcial do Contrato, as seguintes sanções: 

 

a) Advertência; 

 

                b)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato; 
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c)  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de   contratar  com   a Administração, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

 

d)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 

e)    As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista 

na alínea “b”. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, 

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

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal e, será descredenciado 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -  SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição  ou  até  que  seja  promovida a  

reabilitação perante  a  própria  autoridade que  aplicou  a penalidade, sem prejuízo da aplicação das 

multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá ao Fiscal do Contrato, indicado pela administração, propor a 

aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que 

justifiquem a proposição (Artigo 97, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993). 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à 

CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os 

casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão descontadas dos 

pagamentos devidos  pela  CONTRATANTE ou  cobradas  diretamente da  empresa,  amigável  ou 

judicialmente. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO OITAVO  -  Nenhum  pagamento será  feito  à  CONTRATADA antes  de  pagas  ou 

relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas 

no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do Artigo 79, do mesmo diploma 
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legal, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades 

pertinentes. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato 

assegurará a CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação 

por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se 

demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS COMUNICAÇÕES 

 

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se 

processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não 

sendo consideradas comunicações verbais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, após sua 

assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, seção judiciária do Maranhão, em São Luís/Ma, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  oriundas  do  

presente instrumento. 

 

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir 

firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 

02 (duas) testemunhas que também os subscrevem. 

 

São Luís/MA, XXXX de XXXX de 2018. 

 

Berilo Macedo da Silva 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  

CONTRATANTE 

 

XXXX XXXX CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

                                                     


