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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/CREA/MA

 RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 011/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 2568343/2018-CREA/MA

O  PRESENTE  PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO  VISA  À  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM  LOCAÇÃO  DE  IMPRESSORAS  DE  REDE  A  LASER
MONOCROMÁTICAS  E  IMPRESSORAS  DE  REDE  A  LASER  MULTIFUNCIONAL
MONOCROMÁTICAS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS (NOVOS E
1°  USO),  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO  PREVENTIVA  E CORRETIVA,  REPOSIÇÃO  DE
PEÇAS  E  DE  TODO  O  MATERIAL  DE  CONSUMO  NECESSÁRIO  AO  PERFEITO
FUNCIONAMENTO  DOS  EQUIPAMENTOS,  EXCETO  PAPEL  E  MÃO  DE  OBRA
OPERACIONAL, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL
DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA, 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 09h30min HORAS DO  DIA 26/07/19,  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”.

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 2019.
___________________________________

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.

Assinatura



2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/CREA/MA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019-CPL/CREA/MA

TIPO: MENOR PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO – nº 2568343/2018-CREA/MA

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 011/2019/CPL/CREA/MA
do tipo MENOR PREÇO, tendo em vista do que consta do Processo Administrativo
– nº 2568343/2018-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 09:30h, de 26  de julho de 2019,
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 E LOCAL DE ENTREGA:

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada em
locação de impressoras de rede a laser monocromáticas e impressoras de rede a
laser multifuncional monocromáticas, incluindo o fornecimento dos equipamentos
(novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças
e  de  todo  o  material  de  consumo  necessário  ao  perfeito  funcionamento  dos
equipamentos,  exceto  papel  e  mão  de  obra  operacional  para  atender  as
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necessidades da Sede e Inspetorias deste Conselho, conforme especificações contidas
no ANEXO I (Termo de Referência) deste Edital e na tabela abaixo:

Item Qtde Características Técnicas
01 07 Impressoras de rede a laser Monocromática

- Velocidade mínima: 40ppm (páginas por minuto), em papel A4 ou carta e
oficio;
- Com duplex padrão, com tecnologia laser;
- Resolução de 1200x1200dpi; 
- Alimentação de papéis,no mínimo para 250 folhas;
- Instruções no painel na língua portuguesa; 
- Conectividade: USB 2.0 de alta Velocidade, Gigabit Ethernet 10/100/1000;
- Memória mínima de 256 MB expansível; 
- Processador mínimo de 600Mhz;
- Tempo máximo para impressão da primeira página 8 segundos;
-  Compatível  com  sistemas  operacionais:  Windows  10,  Windows  8.1,
Windows 8, windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7;
- A impressora deve ser nova de fábrica e sem uso;
- Permitir impressão dupla (“duplex”);
- Software de controle e contabilização; 
- O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo 
fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção; 

-Fonte  alimentadora  bivolt  (110/220v)  ou  acompanhada  de
transformador de voltagem compatível.

02 02 Impressora de rede a laser multifuncional Monocromática

-Deverá possuir função de impressora, copiadora e scanner;
- Compatível  com  sistemas  operacionais:  Windows  10,  Windows  8.1,
Windows 8, windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7;
- A impressora deve ser nova de fábrica e sem uso; 
- Dar suporte a, pelo menos, aos papéis de tamanho A4, carta e ofício;
- Permitir impressão dupla (“duplex”);
- Software de controle e contabilização; 
- Apresentar uma entrada com capacidade de armazenamento de, no 
mínimo, 250 folhas;
- Bandeja de papel para multiuso para mínimo de 50 folhas;
- Painel na língua portuguesa;
- Processador mínimo de 600 MHz;
- Conectividade: USB 2.0 de alta Velocidade, Gigabit Ethernet 10/100/1000;
- Oferece restauração automática após atolamento de papel;
- O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo 
fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção; 

-Fonte  alimentadora  bivolt  (110/220v)  ou  acompanhada  de
transformador de voltagem compatível;

Requisitos Específicos da Função da Impressoras
- Velocidade mínima: 40ppm (páginas por minuto), em papel A4 ou - - 
Carta, no modo simplex, com cobertura de 5%; 
- Tempo máximo para impressão da primeira página 8 segundos; 
- Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi.

Requisitos Específicos da Função Copiadora 
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-Velocidade mínima: 40cpm (cópia por minuto), em papel A4 ou Carta, no 
modo simplex com cobertura de 5%; 
-Tempo máximo para impressão da primeira página de 10 segundos; 
- Resolução mínima de 600 x 600 dpi; 
-Capacidade de ampliação/redução de no mínimo, 25 a 400%. 

Requisitos Específicos da Função Scanner 

Resolução ótica mínima de 600x600 dpi; 
Modo de digitalização em preto e branco e colorido

1.2. O valor estimado para a contratação é de R$27.600,00(vinte e sete mil e
seiscentos reais)

1.3. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na sede do Conselho
Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  do  Estado  do  Maranhão  –
CREA/MA,  localizado  à  Rua 28  de  julho  214,  Centro,  São  Luís/MA,
CEP: 65010-680.

1.4. As  impressoras  deverão  ser  instaladas  nos  seguintes  departamentos
conforme abaixo:

Impressora laser monocromática

Departamento Quantidade

Atendimento 01

Fiscalização 01

Departamento de Registro e Cadastro - Derc 01

Departamento de Documentação - Dedoc 01

Departamento de pessoal - Depe 01

Jurídico 01

Financeiro 01

Impressora laser multifuncional monocromática

Departamento Quantidade

Câmaras 01

Gabinete da presidência 01
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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.

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
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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.

d) Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (conforme modelo
do Anexo VI), 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
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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 011/2019-CPL/CREA/MA
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO Nº 011/2019-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
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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, conforme modelo apresentado no ANEXO V; 
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
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. 
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 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 realizem 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
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
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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  pela Pregoeira,  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. 

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
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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 ou 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  última
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 pela Pregoeira ou pela
sua  equipe  de  apoio,  sendo  reservado  a  estes  o  direito  de  exigir  a  apresentação  do
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 1(um) 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
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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 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
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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 03 (três)
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 prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.4. O recurso terá efeito suspensivo. 
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
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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

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 VII) 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.
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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.
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 10 (dez)
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:
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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 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
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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: Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

Natureza de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.09.026

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-
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);
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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
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.
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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;

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 – Modelo de Proposta;

21.17.6.    ANEXO VI – Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte

21.17.7.     ANEXO VII - Minuta do Contrato Administrativo
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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, 01 de julho de 2019.

NATHALIA SANTOS PEREIRA
Pregoeira Oficial do CREA/MA

Matricula nº 310
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em locação de impressoras de rede a laser monocromáticas e
impressoras de rede a laser multifuncional monocromáticas, incluindo o fornecimento dos equipamentos
(novos e 1º  uso),  serviços  de manutenção  preventiva  e  corretiva,  reposição  de  peças  e de  todo  o
material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel e mão de
obra operacional.

2. JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário a contratação de empresas especializadas de outsourcing (locação) de impressão,
pois garante maior produtividade, transfere para a contratada, toda a responsabilidade pela aquisição,
manutenção e atualização das máquinas de modo a reduzir custos.

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, FRANQUIAS E ESTIMATIVAS DE CUSTOS:

3.1. A empresa contratada fornecerá serviço de cópias, impressão e de digitalização de documentos,
sendo os equipamentos locados (novos) em Regime de Comodato. 

3.2. Controle das impressões, deverão ser feitas através dos contadores internos dos equipamentos ou
por softwares.

3.4.  A franquia global mensal 20.000 impressões.

* Nos valores apresentados deverá estar incluso todas as taxas, impostos ou quaisquer outros encargos
que recaiam sobre o objeto.

3.4.1  A  soma  das  impressões  de  todos  os  equipamentos  contratados  em um  mês  determinará  a
quantidade gasta neste mês.

3.4.2 O valor do excedente a ser informado, não poderá ser maior que o valor da franquia.

3.5. ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS:

Item Qtde Características Técnicas
01 07 Impressoras de rede a laser Monocromática

- Velocidade mínima: 40ppm (páginas por minuto), em papel A4 ou
carta e oficio;
- Com duplex padrão, com tecnologia laser;
- Resolução de 1200x1200dpi; 
- Alimentação de papéis,no mínimo para 250 folhas;
- Instruções no painel na língua portuguesa; 
- Conectividade: USB 2.0 de alta Velocidade, Gigabit Ethernet 
10/100/1000;
- Memória mínima de 256 MB expansível; 
- Processador mínimo de 600Mhz;
- Tempo máximo para impressão da primeira página 8 segundos;
- Compatível com sistemas operacionais: Windows 10, Windows 8.1,
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Windows  8,  windows  8  x64,  Windows  7  x64,  Windows  8.1  x64,
Windows 7;
- A impressora deve ser nova de fábrica e sem uso;
- Permitir impressão dupla (“duplex”);
- Software de controle e contabilização; 
- O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo 
fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção; 

-Fonte  alimentadora  bivolt  (110/220v)  ou  acompanhada  de
transformador de voltagem compatível.

02 02 Impressora de rede a laser multifuncional Monocromática

-Deverá possuir função de impressora, copiadora e scanner;
- Compatível com sistemas operacionais: Windows 10, Windows 8.1,
Windows  8,  windows  8  x64,  Windows  7  x64,  Windows  8.1  x64,
Windows 7;
- A impressora deve ser nova de fábrica e sem uso; 
- Dar suporte a, pelo menos, aos papéis de tamanho A4, carta e 
ofício;
- Permitir impressão dupla (“duplex”);
- Software de controle e contabilização; 
- Apresentar uma entrada com capacidade de armazenamento de, 
no mínimo, 250 folhas;
- Bandeja de papel para multiuso para mínimo de 50 folhas;
- Painel na língua portuguesa;
- Processador mínimo de 600 MHz;
- Conectividade: USB 2.0 de alta Velocidade, Gigabit Ethernet 
10/100/1000;
- Oferece restauração automática após atolamento de papel;
- O equipamento ofertado não poderá ter sido descontinuado pelo 
fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção; 

-Fonte  alimentadora  bivolt  (110/220v)  ou  acompanhada  de
transformador de voltagem compatível;

Requisitos Específicos da Função da Impressoras
- Velocidade mínima: 40ppm (páginas por minuto), em papel A4 ou - 
- Carta, no modo simplex, com cobertura de 5%; 
- Tempo máximo para impressão da primeira página 8 segundos; 
- Resolução mínima de 1200 x 1200 dpi.

Requisitos Específicos da Função Copiadora 
-Velocidade mínima: 40cpm (cópia por minuto), em papel A4 ou 
Carta, no modo simplex com cobertura de 5%; 
-Tempo máximo para impressão da primeira página de 10 segundos;
- Resolução mínima de 600 x 600 dpi; 
-Capacidade de ampliação/redução de no mínimo, 25 a 400%. 

Requisitos Específicos da Função Scanner 

Resolução ótica mínima de 600x600 dpi; 
Modo de digitalização em preto e branco e colorido



23

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 

4. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Conforme descrito na Requisição de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.04.09.026 – Locação de bens móveis,
máquinas e equipamentos, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão.

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAE SUAS CONDIÇÕES
5.1 A empresa licitante deverá apresentar em sua proposta;

a) Cotação de preço mensal e total, em moeda Real;

b) Apresentar  documentação  técnica  com  as  características  técnicas  detalhadas  do
objeto, especificando Marca, Modelo e outros elementos que identifiquem e constatem
as configurações cotadas;

c)  Nos  preços  propostos  deverão  estar  inclusos  todas  as  despesas/custos,  como:  transportes,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento
do objeto da presente licitação.

5.2 A franquia mínima de cópias será de 20.000 cópias preto e branco por mês.

6. DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

6.1.  Os equipamentos  serão  em Regime  de  Comodato  e  deverão  ser  entregues  e  instalados  sem
nenhum custo adicional, inclusive com estabilizadores fornecidos pela contratada;

6.2. A empresa vencedora deve se adaptar aos tipos de tomadas existentes nos prédios que receberão
os equipamentos;

6.4. O prazo de entrega e instalação dos equipamentos é de no máximo 10 (dez) dias
úteis após homologação do certame.

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de execução do serviço prestado será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos, se houver interesse da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses. 

8. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após apresentação da Nota Fiscal.

9. LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

9.1 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na sede do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão – CREA/MA, localizado à Rua
28 de julho 214, Centro, São Luis/MA, CEP: 65010-680.

9.2 As impressoras deverão ser instaladas nos seguintes departamentos conforme abaixo:

Impressora laser monocromática
Departamento Quantidade

Atendimento 01
Fiscalização 01
Departamento de Registro e Cadastro - Derc 01
Departamento de Documentação - Dedoc 01
Departamento de pessoal - Depe 01
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Jurídico 01
Financeiro 01

Impressora laser multifuncional monocromática
Departamento Quantidade

Câmaras 01
Gabinete da presidência 01

10. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Fornecer máquina nova,  ainda em linha de fabricação  e digital,  com garantia  de qualidade de
cópias, impressões, digitalizações e realizar a troca de peças ou do equipamento quando confirmada a
quebra ou o seu mau funcionamento, sem ônus para a contratante.

  10.1.1. Comprovar,  no  ato  da  assinatura  do  Instrumento  Contratual,  que  possui  e
manterá durante toda a execução do contrato estrutura administrativa e técnica na Região Metropolitana
de São Luís, sendo essa última,  própria ou credenciada para serviços de manutenção preventiva e
corretiva das máquinas, que garantam a ininterrupta execução dos serviços e pleno cumprimento das
obrigações contratuais, em especial no tocante aos prazos estabelecidos.

10.2 A instalação da impressora deverá ocorrer em um prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da assinatura do contrato;

10.3 Nos casos de urgência, tendo em vista que não poderá haver paralisação das atividades de alguns
setores  de  atendimento  ao  público  do  CREA-MA,  a  Contratada,  após  a  notificação  por  parte  do
Contratante, deverá realizar visita técnica no prazo máximo de até 04 (quatro) horas;

10.4  A  empresa  vencedora  deverá  arcar  com  todos  os  custos  diretos  e  indiretos  oriundos  da
manutenção incluindo, transporte e peças, serviços de manutenção preventiva, corretiva e reposição de
peças,  bem  como  fornecimento  de  insumo  e  material  de  consumo  (toners,  entre  outros)  de  boa
qualidade, necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto o fornecimento de papel e
mão de obra operacional que caberá ao contratante;

10.5 No ato da entrega e instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá fornecer ao CREA-MA,
no  mínimo,  02  (dois)  toners  reserva para  cada  máquina,  além daquele  já  presente  na  impressora
instalada, que servirá como estoque para eventuais substituições;

10.6 A Contratada após notificação por parte da Contratante, deverá entregar no CREA-MA, no prazo
máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, os toners extras que serão solicitados para reposição do
estoque;

10.7 É obrigatório a utilização de peças ou toners originais da marca ofertada;

10.8  Responsabilizar-se  por  todo  e  qualquer  transporte  para  instalação  ou  remoção  de  máquinas,
sempre que solicitado pelo Contratante, sem ônus adicional;

10.9 Transportar,  seus funcionários,  ferramentas  e máquinas sempre que o atendimento  técnico for
solicitado, sem ônus para o Contratante;

10.10 A Contratada deverá encaminhar, mensalmente, à Contratante demonstrativo das quantidades de
cópias, impressões e digitalizações aferidas no mês correspondente, bem como os relatórios extraídos
de cada máquina, excluindo as cópias decorrentes de testes promovidas por técnicos da empresa; sem
o qual não será realizado o pagamento da fatura;

10.11 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo da execução do objeto licitado;
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10.12 Responder em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução do
serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale
refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

10.13 Manter durante  toda a vigência  do contrato,  em conformidade com as obrigações  assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência e/ou no
processo licitatório;

10.14  A  Contratada  deverá  possuir  seguro  da(s)  máquina(s),  uma  vez  que  a  Contratante  não  se
responsabilizará por danos, roubos e/ou perda/extravio do(s) equipamento(s);

10.15  Durante  a  vigência  do  contrato,  se  houver  necessidade  de  uma  eventual  mudança  de
departamento para instalação da impressora, esta deverá ser feita por parte da contrata sem nenhum
prejuízo ao contratante;

10.16 A Contratada não poderá subcontratar, ceder e/ou transferir, total ou parcialmente, parte alguma
do objeto ora licitado;

11. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 Acompanhar, fiscalizar, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, conferir e avaliar os serviços
prestados pela Contratada;

11.2 Comunicar imediatamente à Contratada quaisquer anormalidades apresentadas no funcionamento
das máquinas, interrompendo seu uso se assim for recomendado;

11.3 Destinar área específica para a instalação das máquinas, dotadas de pontos elétricos e de rede de
computadores, em quantidade compatível, quando for o caso;

11.4 Recusar a instalação de máquinas que não se encontrem nas condições especificadas, ainda que
estejam em condições gerais de funcionamento;

11.5  Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  conforme  previsto  neste  Termo,  após  o  cumprimento  das
formalidades legais;

11.6  Exigir,  a  qualquer  tempo,  a  comprovação  das  condições  da  Contratada  que  ensejaram  sua
contratação, embora, deva esta manter estas condições durante a execução do contrato.

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento da Contratada nos prazos e condições definidos neste Termo de Referência poderá
ensejar a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais penalidades conforme as leis cabíveis.

13. DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

13.1. A contratada deverá fornecer equipamentos novos, de primeiro uso;

13.2. O fato de a contratada, por qualquer motivo, instalar máquina tecnicamente superior ou de maior

capacidade não ensejará qualquer pagamento adicional pela contratante.

13.3.  A  manutenção  preventiva  e  corretiva  das  máquinas,  bem  como  a  reposição  de  materiais  e

insumos deverão  ser  realizadas  no  horário  de 08:00h  às 14:00h,  de segunda  a  sexta-feira,  ou em

horários e datas previamente agendados.

13.4.  Entende-se  como  manutenção  preventiva  a  assistência  técnica  planejada  e  periódica  dos

equipamentos  como:  ajustes;  reparos;  lubrificação;  substituição  de  peças,  partes,  componentes,
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acessórios, e recondicionamentos que tem por objetivo a prevenção da ocorrência de vícios, defeitos ou

incorreções das máquinas.

13.5.  Entende-se como manutenção  corretiva  a  manutenção  não  periódica  que  poderá ocorrer  nas

máquinas para correção de vícios, defeitos ou incorreções eventuais e não iminentes das máquinas.

14. ESTIMATIVA DE PREÇO

O valor global estimado para o presente Contrato é de R$27.600,00(vinte e sete mil e seiscentos reais)

15. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução será acompanhada por um servidor do Departamento de Tecnologia da Informação - DTI, 
designado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA/MA.

Hilton Ney Costa Matos
Chefe do DTI/CREA-MA
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 (TIMBRE DA EMPRESA) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROTOCOLO nº xxx/2019-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 2019.

                                              (Nome da Empresa)

                                (Nome e Assinatura do Representante Legal)



28

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 xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO xxxx/2019-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 2019.

                                                         (Nome da Empresa)

                                        (Nome e Assinatura do Representante Legal)
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO – xxxx/2019-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 2019.

                                                        (Nome da Empresa)
                                      (Nome e Assinatura do Representante Legal)
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO – xxxx/2019-CREA/MA

ANEXO V– (MODELO DE CARTA PROPOSTA)

Ao  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA  DO  ESTADO  DO
MARANHÃO 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL nº 000/2019 – CPL/CREA/MA

 Prezados Senhores,

 Apresentamos nossa proposta-orçamento para aquisição de material de expediente para
sede e inspetorias do CREA/MA, conforme discriminado neste Edital.

1.IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO e TELEFONE:

 2.CONDIÇÕES GERAIS
2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação bem como a Minuta de Contrato que o integra.

3. PREÇO 
3.1.  Ver  Planilha  Anexa.  (planilha  apresentada  pelo  licitante  conforme  especificações  e
quantitativos apresentados no Edital e Termo de Referência).
3.2. O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do serviço, tais
como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.)
incidentes sobre o serviço.

4. PRAZO DE ENTREGA:

Declaramos que o nosso prazo para  entrega  dos materiais será  de no máximo 10 (dez)  dias
consecutivos a contar da data do recebimento da Nota de empenho ou Ordem de Fornecimento.

5 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
Declaramos que a proposta tem o prazo de validade de 60(sessenta) dias, contados a partir de sua
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apresentação;

6 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE:

Declaramos que disponibilizaremos todos os meios e recursos, inclusive humanos, necessários
para entregar os materiais objeto da licitação.

Reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, firmamo-nos.

Atenciosamente.

DATA: ___________________
ASSINATURA: __________________________

Assinatura e carimbo CNPJ do Proponente
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(TIMBRE DA EMPRESA)
PREGÃO PRESENCIAL Nº xxx/2019-CPL/CREA/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROTOCOLO DAD nº xxx/2019-CREA/MA

ANEXO VI

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 VII

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nº XXXX/2019/ASSEJUR/CREA/MA
Processo Administrativo – nº 0000000/2019-CREA/MA 
Pregão Presencial nº 000/2019-CPL/CREA/MA

Contratação de empresa especializada em locação de
impressoras  de  rede  a  laser  monocromáticas  e
impressoras  de  rede  a  laser  multifuncional
monocromáticas,  incluindo  o  fornecimento  dos
equipamentos  (novos  e  1º  uso),  serviços  de
manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças
e de todo o material de consumo necessário ao perfeito
funcionamento dos equipamentos, exceto papel e mão
de obra operacional para atender a demanda da Sede
do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Estado  do  Maranhão  –  CREA-MA, decorrente do
Pregão Presencial nº 000/2019-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  em  locação  de  impressoras  de  rede  a  laser
monocromáticas e impressoras de rede a laser multifuncional monocromáticas, incluindo o
fornecimento  dos  equipamentos  (novos  e  1º  uso),  serviços  de  manutenção  preventiva  e
corretiva,  reposição  de  peças  e  de  todo  o  material  de  consumo  necessário  ao  perfeito
funcionamento dos equipamentos, exceto papel e mão de obra operacional., decorrente do
Pregão Presencial nº 000/2019CPL/CREA/MA, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo
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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 contratação de empresa especializada em locação de impressoras
de  rede  a  laser  monocromáticas  e  impressoras  de  rede  a  laser  multifuncional  monocromáticas,
incluindo o fornecimento dos equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e
corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento
dos equipamentos,  exceto papel  e mão de obra operacional., conforme as especificações e condições
constantes  do  Termo  de  Referência  anexo  ao  PROCESSO ADMINISTRATIVO  –  nº
xxxx/2019-CREA/MA, que passa a fazer parte do presente feito, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS CONTRATUAIS

Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial 
nº xxx/2019-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
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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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 10(dez) 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.
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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.

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:
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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.

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
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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
. 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:
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a) Advertência;
                b)Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

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
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diploma 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 2019.

Berilo Macedo da Silva
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão 

CONTRATANTE

XXXX XXXX CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

                                                    


