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EDITAL RETIFICADO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 

 

Data de abertura: 30/05/2019 

No site: comprasgovernamentais.gov.br 

Objeto 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

Valor total estimado 

R$ 27.739,95 (vinte e sete mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) 

Registro de preço  Vistoria Instrumento de contrato Forma de adjudicação 

NÃO NÃO  NOTA DE EMPENHO OU 
ORDEM DE 

FORNECIMENTO 

GLOBAL 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - VEJA ITEM 10 * 

Requisitos Básicos:  
✓ SICAF ou documentos equivalentes 
✓ Certidão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
✓ Certidão do Portal da Transparência 
✓ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(TST) 
 

 Requisitos Específicos:  
 

✓ Proposta ajustada conforme Anexo II – Modelo de 
Proposta de Preços  

✓ Atestado de capacidade técnica 
✓ Laudo técnico de qualidade dos toners 

 
 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento convocatório acima 
indicada. 

 

 
Lic. Exclusiva ME/EPP? Exige amostra/Dem? 

Decreto nº 7.174/2010? 
 

SIM 
 

NÃO SIM 

Prazo para envio das propostas/documentação 

Até 2 (duas) horas após convocação realizada pelo pregoeiro 

Pedidos de esclarecimentos Impugnações 

Até 27/05/2019 às 15:00 - para o e-mail 
licitacoes@crq12.org.br 

28/05/2019 às 15:00 para o e-mail 
licitacoes@crq12.org.br 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do CRQ-XII pelo endereço www.comprasnet.gov.br, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em 
andamento > Cód. UASG “926.774”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet e também no endereço crq12.gov.br, opção 
Licitações e contratos. 

 
 
 

 
 
 
 

 

mailto:licitacoes@crq12.org.br
mailto:licitacoes@crq12.org.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 002/2019  

 

O Presidente do Conselho Regional de Química da 12ª Região - CRQ-XII torna público que o Pregoeiro 
e sua Equipe de apoio, nomeados pela Portaria nº 30/2018, realizarão, licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação de empresa especializada para o 
fornecimento de equipamentos e materiais de informática; conforme as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital. 

Esta licitação observará as disposições do presente Edital e seus Anexos e, ainda, os preceitos de Direito 
Público, em especial: 

✓ Lei nº 10.520, de 17.07.2002 – Institui modalidade de Licitação Pregão; 

✓ Decreto nº 3.555, Anexo I, de 08.08.2000, e alterações posteriores – Pregão. 

✓ Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores – Lei Federal de Licitações.  

✓ Decreto nº 5.450, de 31.05.2005 – Regulamento o Pregão Eletrônico; 

✓ Lei nº 8.846, de 21.01.1994 - Dispõe sobre a emissão de documentos fiscais; 

✓ Lei Complementar n.º 123, de 14/12/06 e suas alterações – Tratamento ME, EPP; 

✓ Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e outras. 

✓ Decreto nº 9.412, de 18/06/2018 - Atualiza os valores das modalidades de licitação; 

✓ Decreto nº 7.174/2010 – Direito de preferência para bens de informática; 

 

▪ INÍCIO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: a partir da data da liberação do Edital no 

Comprasnet até o horário limite de início da sessão pública; 

▪ DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/05/2019; 

▪ HORÁRIO: 09:00 hs (horário de Brasília) 

▪ CÓDIGO UASG: 926774 

▪ LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal:“www.comprasgovernamentais.gov.br” 

 

OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e horário anteriormente estabelecidos e será comunicado via sistema aos participantes no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Na hipótese de Haver divergências entre a descrição do objeto constante deste edital e a descrição do 
objeto constante no site www.comprasnet.gov.br, “SIASG”, prevalecerá a descrição deste Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 

equipamento e materiais de informática, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no 

Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu 

interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, e não será admitido 

valores acima do preço estimado neste instrumento para os itens que os compõe. Serão 

observadas ainda as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 

objeto. 

2. DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1. O VALOR ESTIMADO GLOBAL do objeto a ser licitado neste certame é de: R$ 27.739,95 (vinte 

e sete mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos) compreendendo todo o 

objeto. 

1.2. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão nas rubricas nº: 

6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos Informática e 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e 

Suprimento de Informática. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

3.1. Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas que satisfaçam as 

exigências fixadas neste edital, e cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade com 

o objeto da presente licitação, e que estiverem previamente credenciados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – e perante o sistema eletrônico promovido 

pela secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-

se a respeito do seu funcionamento e regulamento, assim como receber as instruções detalhadas 

de sua correta utilização.  

3.3. O credenciamento do licitante é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF e constitui pré-requisito para o cadastramento nos demais 

níveis. 

3.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao Conselho Regional de Química XII Região responsabilidade. 

3.5. Poderão participar da presente licitação somente empresas que desempenharem atividades 

pertinentes e compatíveis com o objeto, e que atendam às exigências constantes neste Edital e 

seus Anexos, inclusive quanto à documentação. 

3.6. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrarem 

em uma ou mais das situações a seguir: 

3.6.1.  Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

3.6.2.  que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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3.6.3.  Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

3.6.4.  Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo CRQ-XII ou pela 

Administração Federal e, ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração 

Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei nº 8.666/93; 

3.6.5.  Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

3.6.6.  Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; e 

3.6.7.  Disposto no artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

3.6.8. Empresas que tenham entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargo de 

direção e de assessoramento de membros ou do Presidente do Conselho de Química 12 

Região. 

3.6.9. Qualquer pessoa física ou jurídica, representando mais de uma empresa na presente 

licitação; 

3.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

3.7.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

3.7.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

3.8. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

3.9. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores;  

3.10. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

3.11. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP 

nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

3.12. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

3.13. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
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atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.14. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de 

preferência. 

3.15. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste edital.  

4. DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de propostas. 

4.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

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

4.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

4.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.5.1. Valor unitário e total do item; 

4.5.2. Marca; 

4.5.3. Fabricante;  

4.5.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

4.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

4.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

4.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

4.10. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema COMPRASNET, se o 

produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de 

preferência indicados no Termo de Referência. 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO 

DISTRITO FEDERAL GOIÁS E TOCANTINS 

 

 

CPL - CRQ-XII 

Proc. 002/2019 

Folha:_____ 

________ 

4.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 

-TCU - Plenário); 

4.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

6.1.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e 

valor consignados no registro de cada lance. 

7.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

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

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

serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO 

DISTRITO FEDERAL GOIÁS E TOCANTINS 

 

 

CPL - CRQ-XII 

Proc. 002/2019 

Folha:_____ 

________ 

7.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

7.5. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

7.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva 

e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

7.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 

manifestamente inexequível. 

7.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

7.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa 

às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

7.10. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 

antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

7.11. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento 

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de 

lances. 

7.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

7.13. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, 

§ 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 

fornecidos: 

7.13.1. por empresas brasileiras;  

7.13.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.13.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação. 

7.14. Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de desempate.  

7.15. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor preço, observado o 

critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

7.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.17. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
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8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E DEMAIS DIREITO 
DE PREFERÊNCIA 

8.1. Conforme Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 no seu art. 6º que determina que os órgãos 

e as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo 

valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

8.2. Considerando-se os valores dos itens e grupos desse pregão e as terminações do decreto citado 

na cláusula 8.1, esse pregão é destinado EXCLUSIVAMENTE À PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

8.3. Também será assegurada preferência na contratação, nos termos do art. 5º, do Decreto nº 

7.174/2010, observada a seguinte ordem: 

I. bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 

Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 

II.  bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;  

III. e bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo 

Federal. 

8.4. As microempresas e empresas de pequeno porte que atendam ao disposto nos incisos acima 

terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas 

enquadradas no mesmo inciso. 

8.5. O exercício do direito de preferência disposto no subitem 8.3, será concedido automaticamente 

pelo Sistema Eletrônico, àquelas licitantes que tenham manifestado expressamente, via registro 

no Sistema COMPRASNET, sob as penas da lei, de que atendem às condições legais para a 

comprovação de qualquer um dos requisitos estabelecidos nos incisos I, II ou III do subitem 8.3 

deste Edital, observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente: 

a) aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de pequeno porte 

dispostas no subitem 7.1, quando for o caso; 

b) aplicação das regras de preferência previstas no subitem 8.3, com a classificação dos licitantes 

cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, 

conforme o critério de julgamento, para a posterior comprovação e o exercício do direito de 

preferência; 

c) convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I subitem 8.3, na 

ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou 

superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame; 

d) caso a preferência não seja exercida na forma da alínea “c”, por qualquer motivo, serão 

convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do subitem 8.3, na 

ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a 

mesma regra para o inciso III do subitem 8.3, caso esse direito não seja exercido. 

8.6. O Sistema Eletrônico fixará no Chat o horário limite para o envio, pela licitante convocada, de nova 

proposta que contemple valor igual ou inferior à da licitante que apresentou originalmente o melhor 
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lance, sob pena de preclusão do seu direito de preferência e consequente convocação da próxima 

classificada que atenda aos requisitos de preferência, se houver. 

8.7. Na hipótese de apresentação de nova proposta, a licitante encaminhará, juntamente com os 

demais documentos de habilitação, a comprovação de que atende aos requisitos estabelecidos 

nos incisos I, II ou III do subitem 8.3 deste Edital. 

8.8. A comprovação/certificação será feita: 

I - Por Portaria de Habilitação expedida para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia, para a hipótese de comprovação de atendimento ao Processo Produtivo Básico – 

PPB; ou 

II - Por Portaria expedida para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para a 

hipótese de comprovação da condição de Bens com Tecnologia Desenvolvida no País ou 

reconhecimento de Bens Desenvolvidos no País. 

8.9. A veracidade acerca das informações constantes das Portarias apresentadas pelas licitantes será 

verificada mediante consulta ao sítio do Ministério da Ciência e Tecnologia. 

8.10. Não serão aceitos como meio de comprovação documentos e/ou declarações emitidos pela 

própria licitante ou pelo fabricante. 

8.11. No caso dos itens agrupados, por o sistema Comprasnet não aceitar classificar no mesmo 

item o direito de preferência do Decreto nº 7.174/2010 e exclusividade de ME e EPP, não 

será concedido automaticamente o direito de preferência. Neste caso será feito 

oportunamente via chat pelo pregoeiro, sendo enviado mensagem para as empresas que se 

encontram com as propostas no limite estabelecido no Decreto. No caso da proposta já 

classificada em primeiro lugar pertencer a licitante com direito de preferência, o pregoeiro 

dará andamento normal, considerando satisfeito as exigências do Decreto acima.  

8.12. Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas condições anteriores, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente melhor classificada do certame, se, após 

negociação, houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a contratação e esta for 

considerada habilitada. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto 

ao cumprimento das especificações do objeto. 

9.2. considerado aceito pela equipe técnica de avaliação, deverá encaminhar a proposta de preço 

adequada ao último lance ou à negociação realizada com o pregoeiro, devidamente preenchida na 

forma do Anexo II – Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, no prazo de até 1 (uma) 

hora, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no 

sistema Comprasnet. Nesta oportunidade deverá ser encaminhada também os documentos não 

constantes no SICAF ou que se encontram vencidos e o laudo técnico a que se refere o subitem 

11.2. 
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9.2.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.2.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 

poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 

prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

9.2.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 

Comissão de Licitação do CRQ-XII, situado na Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528, Setor 

Marista, Goiânia-GO CEP 74180-070. 

9.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, 

será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

9.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 

objeto. 

9.5. Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CRQ-XII ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

9.6. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

9.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

9.7.1. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou globais superiores aos estimados ou 

com preços manifestamente inexequíveis.  

9.7.2. A forma de apresentação da proposta encontra-se disposta no Anexo II – Modelo da 

Proposta de Preços, devendo a licitante se atentar para as observações constantes deste 

Anexo. 

9.7.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 

por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 

coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão. 

9.8. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 
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9.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.14. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição de 

habilitação, na forma determinada neste Edital. 

10. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

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

ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

10.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - 

CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

10.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

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

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

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

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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10.5. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14, 15 e 

16 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento 

das propostas; 

10.6. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando 

o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

10.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

10.8. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 

2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 

Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação Econômico-Financeira, nas condições 

descritas adiante. 

10.8.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

10.8.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

10.8.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

10.8.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

10.8.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

10.8.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

10.8.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito 

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de 

que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.8.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 
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10.8.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

10.8.2.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

10.8.2.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 

os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

10.8.2.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei; 

10.8.2.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT - Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de 

Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.8.2.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

10.8.2.6. prova de regularidade com a Fazenda estadual do domicílio ou sede da licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10.8.2.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.8.2.8. as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição; 

10.8.2.9. havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

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

critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas  ou positivas 

com efeito de certidão negativa; 

10.8.2.10. a não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no item 15 deste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato ou revogar a 

licitação. 

10.8.3. Relativo à Qualificação Econômico-Financeira: 
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10.8.3.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação 

de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, 

de 2015); 

10.8.4. Demais declarações, a serem enviadas via sistema: 

10.8.4.1. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos para a sua habilitação neste certame; 

10.8.4.2. Declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, conforme 

o artigo 14, inciso VI, do Decreto nº 5.450/05; 

10.8.4.3. Declaração de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de 

acordo com o art. 11 do Decreto nº 6.204/07, se for o caso; 

10.8.4.4. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o 

determinado na IN SEGES/MPDG nº 5/2017. 

10.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, que não estiverem 

contemplados no SICAF ou se encontrarem vencidas deverão ser apresentados em meio 

digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 2 

(duas) horas, juntamente com a proposta de preço, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do 

sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacoes@crq12.org.br. 

10.9.1. Os documentos referentes ao item 11, independente de constar no SICAF, deverão ser 

encaminhados por todos os licitantes. 

10.9.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais, quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

10.9.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 

Comissão de Licitação do CRQ-XII, situado na Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528, Setor 

Marista, Goiânia-GO CEP 74180-070. 

10.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com 

indicação do número de inscrição no CNPJ. 

10.11. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente 

consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

10.12. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão 

ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 

10.13. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da 

matriz. 

mailto:licitacoes@crq12.org.br
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10.14. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento 

ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. 

10.14.1. Em nenhum outro caso será concedida prorrogação para a apresentação de documentos 

de habilitação que não forem enviados no prazo estabelecido. 

10.14.2. O prazo para regularização fiscal e trabalhista será contado a partir da divulgação do 

resultado da fase de habilitação. 

10.14.3. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, 

quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

10.16. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará 

ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

10.17. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

10.18. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa 

cadastrada no SICAF. 

10.19. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1.  Atestado de capacidade técnica, firmado por empresa pública ou privada, comprovando que a 

empresa licitante já tenha prestado serviços compatíveis e pertinentes aos do objeto desta 

licitação. O (s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou 

empresa) emissor, devendo conter, no mínimo, as seguintes informações:  

11.1.1. razão Social, CNPJ e dados de contato do órgão (ou empresa) emissor;  

11.1.2. descrição do objeto fornecido e manifestação acerca da sua qualidade; 

11.1.3. assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. Esses dados 

poderão ser utilizados pelo CRQ-XII para comprovação das informações. 

11.2. Laudo Técnico de Qualidade - No caso de fornecimento de toner originais de fábrica de marca 

diferente da marca da impressora a que se destinam, a licitante vencedora provisoriamente do 

grupo 01 que incluem os itens 01, ao 04, deverá apresentar Laudo Técnico de Qualidade expedido 

por entidade/instituto/laboratório especializado, de reconhecida idoneidade e competência, 

credenciado pelo INMETRO ou ligado a órgão/entidade governamental, que comprove a boa 

qualidade e o bom desempenho dos cartuchos quando empregados no fim a que se destinam, 

exigência esta de Laudo autorizado pelo Tribunal de Contas da União nas seguintes deliberações: 
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Decisões n°s 130/2002; 516/2002, 1.476/2002; 1.622/2002; 1.196/2002, e Acórdão nº 1.446/2004, 

todas do Plenário. O referido Laudo deverá conter, no mínimo: 

11.2.1. Marca e modelo do cartucho em que os testes foram realizados e a data de realização dos 

ensaios. 

11.2.2. Ateste de exame visual quanto a vazamento. 

11.2.3. Número de páginas impressas de forma legível, com cobertura mínima de 5% para cor 

preta e de 15% para colorido. 

11.2.4. Volume de tinta utilizada para esgotar o cartucho para fins de comparação com o volume 

registrado na embalagem. 

11.2.5. Avaliação da qualidade da impressão utilizando métodos de visão computacional e 

qualidade da tinta. 

11.2.6. O Laudo Técnico de Qualidade deverá ser apresentado conforme as normas da ABNT 

ISO/IEC 19752, 19798 e 24712. 

11.2.7. Laudo Técnico de Qualidade deverá ser apresentada pelo licitante no ato da entrega da 

proposta. 

11.2.8. Os produtos deverão ter garantia mínima de 12 (doze) meses contra vícios e/ou defeitos 

de fabricação, a contar da data de entrega dos materiais no CRQ-XII. 

12. DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA 

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, momento quando deverá ser 

encaminhada todas as documentações que não estiverem contempladas na SICAF ou se 

encontrarem vencidas, a proposta deverá: 

12.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

12.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento. 

12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 

valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

12.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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12.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

12.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro concederá o prazo de 20 (vinte) minutos, para que qualquer 

licitante, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 

possa manifestar sua intenção de recorrer. 

13.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso; 

13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito; 

13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema  eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

13.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

14.1.2. Após realização do teste de conformidade previsto no item 11, quando houver erro na 

aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não 

assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances; 

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

14.2.1.  A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório; 
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14.2.2.  A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 

sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

15. DA ADJUDCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, Presidente do CRQ-XII, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, 

Presidente do CRQ-XII, homologará o procedimento licitatório. 

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

17. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será emitido nota de 

empenho ou ordem de fornecimento. 

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para aceitar anota de empenho ou autorização de fornecimento, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

retirada da nota de empenho ou ordem de fornecimento, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal 

com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

17.2.1.1. No caso de envio da nota de empenho/ordem de fornecimento por meio eletrônico, 

e será comunicado o responsável via telefone,  mesmo que o fornecedor não 

confirme o recebimento via e-mail no prazo acima citado, será considerado como 

recebido para todos os efeitos e contagem de prazos deste edital. 

17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que: 

17.3.1. a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 

e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 

e 80 da mesma Lei. 
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17.4. Por se tratar de compra para entrega imediata, a contratação terá o prazo de 90 dias a contar da 

data da publicação no Diário oficial da União.  

17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto 

no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei 

nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, 

sem ônus, antes da contratação. 

17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação 

das penalidades previstas no edital e anexos. 

17.6. Se o adjudicatário, no ato da retirada da nota de empenho/ordem de fornecimento, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 

para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 

de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Edital.  

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

21. DAS SANÇÕES 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  

21.2. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta; 

21.3. apresentar documentação falsa; 

21.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
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21.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.6. não mantiver a proposta; 

21.7. cometer fraude fiscal; 

21.8. comportar-se de modo inidôneo; 

21.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

21.10.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.10.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

21.10.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 

de até dois anos; 

21.10.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

21.11. 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 a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

21.12. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

21.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

21.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

21.15. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público.  
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21.16. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil. 

21.17. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

21.18. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

21.19. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.20. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

22. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

22.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser 

enviada exclusivamente para o endereço eletrônico licitacoes@crq12.org.br, até às 17 horas, no 

horário oficial de Brasília-DF. 

22.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

22.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 

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

22.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 

data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 

licitacoes@crq12.org.br;  

22.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 

eletrônico comprasgovernamentais.gov.br e crq12.org.br, cabendo aos interessados ônus de 

acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

22.6. Para efeito de contagem de dias deste pregão, será considerado a previsão do art.110 e seu 

parágrafo único da lei 8.666/93: “Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 

quando for explicitamente disposto em contrário Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os 

prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.” 

22.6.1. Os dias de expediente do CRQ-XII são de segunda à sexta feira excluindo-se os feriados 

nacionais e os estabelecidos por portaria deste Ente. 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

mailto:licitacoes@crq12.org.br,
mailto:licitacoes@crq12.org.br;
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3.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

3.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

3.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

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

3.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

3.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins 

de habilitação e classificação. 

3.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

3.8. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

3.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

3.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

3.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

3.13. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico comprasnet.gov.br e crq12.gov.br, 

e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 Setor 

Marista Goiânia-GO, nos dias úteis, no horário das 8:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

3.14. Ao Presidente do CRQ-XII compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

3.15. A anulação do Pregão induz à do contrato. 
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3.16. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato. 

3.17. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles 

serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

3.18. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 

envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

3.19. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 

de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

3.20. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 

CRQ-XII, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº10.520/2002. 

 

4. DOS ANEXOS 

4.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

4.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

4.1.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preço; 

5.  DO FORO 

5.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 

Goiânia, GO, Seção Judiciária de Goiás, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

 

 

 
Dr. Luciano Figueiredo de Souza 

Presidente do CRQ-XII 
 
 
 

Willian Ferreira Gomes 
Pregoeiro do CRQ-XII 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 
conforme Lei Complementar 123/06 e Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015. 

 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 

equipamentos e materiais de informática, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA. 

2.1. Considerando-se que o CRQ-XII abrirá nova delegacia (escritório de atendimento) na cidade de Rio 

Verde GO, há a necessidade de adquirir equipamentos de informática para montar o sistema de 

informática no local. Além disso, a aquisição dos materiais de informática visa atender as 

necessidades internas do CRQ-XII no tocante à manutenção dos microcomputadores, 

equipamentos de scanner e suprimento de impressoras, possibilitando a continuidade das 

atividades desta Autarquia. 

2.2. Em relação a aquisição dos discos rígidos SSD, se justifica por essa nova tecnologia possibilitar um 

desempenho mais rápido na execução dos programas e sistemas instalados nos computadores, 

que atualmente, devido as atualizações constantes dos sistemas operacionais e navegadores, tem 

se tornado lentos apresentando atraso na execução de tarefas básicas. 

2.3. Justificativa para agrupamento de itens: A formação de GRUPO para o objeto desse pregão tem 

como objetivo a busca de preço em economia de escala, bem como fomentar o interesse por parte 

dos licitantes, uma vez que as quantidades adquiridas por este CRQ-XII, na maioria dos itens, são 

em baixa quantidade, devido a pequena demanda deste Conselho. 

3. QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS   

 

 
GRUPO 01 

 

I 
T 
E 
M 

DISCRIMINAÇÃO 
Unidade 

de 
Medida 

Qtde  
 

MediaValor 
Unitário 

Média Valor 
Total 

R$ R$ 

01 

TONER PARA IMPRESSORA HP, COR PRETA, 
Compatível, original de fábrica, de primeiro uso, não 
remanufaturado, recondicionado ou recarregado, 
referência impressora laserjet 1018 - Referência 
Q2612A. 
mpressão: 2.000 pg. 
 

UND 15 30,50 457,50 
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02 

TONER PARA IMPRESSORA HP, COR PRETA, 
Compatível, original de fábrica, de primeiro uso, não 
remanufaturado, recondicionado ou recarregado, 
referência impressora laserjet M1132MFP - 
Referência CE 285A. 
mpressão: 2.000 pg. 
 

UND 20 30,50 610,00 

03 

TONER KYOCERA TK-1175 – COR PRETA – 
Compatível, de alto rendimento, original de fábrica, de 
primeiro uso, não remanufaturado, recondicionado ou 
recarregado para impressora Multifuncional Kyocera 
Ecosys M2040DN 
Impressão: 12.000 pg. 
 

UND 7 137,02 959,14 

04 

TONER OKI - COR PRETA, Compatível, original de 
fábrica, de alto rendimento, de primeiro uso, não 
remanufaturado, recondicionado ou recarregado, para 
impressora OKI ES 5112 – Referência – ES 
5112/ES5162.  
Impressão: 12.000 pg. 
 

UND 4 131,89 527,56 

TOTAL DO GRUPO 1 
2.554,20 

 

 

 
GRUPO 02 

 

05 

MOUSE 
▪ Conexão: USB; 
▪ Cor predominante: Preta; 
▪ Botões: 2 botões principais e botão de 
▪ Scroll; 
▪ Formato: Simétrico, permitindo o uso por 
▪ destros ou canhotos; 
▪ Sensor do Mouse: Ótico; 
▪ Resolução mínima: 800 dpi; 
▪ Tamanho mínimo do cabo: 1,8m; 
▪ Certificações: RoHS, ISO9001, 
▪ ISO14001, FCC; 
▪ Compatibilidade: Windows 7 e 10. 
▪ Dimensões mínimas: 
▪ Produto (Altura x Largura x Comprimento): 4,0 X 

6,50 X 10,50 cm 
Marca de referência: Max print 
Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses. 

UND 25 20,93 523,25 

06 

TECLADO 
▪ Conexão: USB; 
▪ Cor predominante: Preta; 
▪ Padrão das Teclas: ABNT2 com o mínimo 

de 105 teclas padrão, sendo obrigatório "Ç"; 
▪ Durabilidade por tecla: 10 milhões de toques; 

UND 25 42,33 1.058,25 
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▪ Design Resistente a derramamentos 
▪ Comprimento mínimo do Cabo: 1,3m; 
▪ Certificações: RoHS, ISO9001, ISO14001, FCC; 
▪ Compatibilidade: Windows 10 PRO 

Marca de referência: Max print 
Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses. 

07 

Caixa de som multimídia  

▪ RMS: 8W  
▪ Informações Técnicas 
▪ Conector P2 3,5 mm 
▪ Alimentação: USB 5V 
▪ Frequência de resposta: 100Hz- 18KHz 
▪ Impedância: 4A 
▪ Dimensões do subwoofer: 13,2 x 10,0 x 8,8 cm 
▪ Dimensões da caixa satélite: 6,5 x 6,5 x 6,4 cm 

Modelo de referência: RMS Speaker- subwoofer 
C3Techsp-10 
Garantia mínima: 12 (doze) meses. 

UND 2 106,00 212,00 

08 

WEBCAM 
▪ câmera videoconferência,  
▪ resolução 320 x 240 e 640 x 480px,  
▪ tipo lente f 2.2/ f6.85,  
▪ velocidade transmissão vídeo 30 fps,  

Aplicação:  
▪ sistema devideoconferência,  

Características adicionais: 
▪ webcam usb com microfone embutido  
▪ Webcam plug-and-play para utilizar em 

microcomputador com conexão USB 
Garantia mínima: 12 (doze) meses. 

UND 2 147,66 295,32 

TOTAL DO GRUPO 2 2.088,82 

GRUPO 03 

09 

ESTAÇÃO DE TRABALHO (CPU) 
▪ Processador: core i5-6200u de 6ªGeração ou 

AMD Ryzen 5 ou (Superior ao solicitado); 
▪ Memória: 6GB DDR3; HD: Disco de estado sólido 

de 2,5&#39;&#39; mínimo de  240Gb, Sata 
III 6 Gb/s, com no mínimo 500Mb/s de Leitura e 
500Mb/s de escrita sequencial; 

▪ Placa mãe: Rede: 10/100/1000Mb/s; 
▪ Porta Ps/2 (Mouse, Teclado) 
▪ 1 x Porta Vga 
▪ 1 x Porta Hdmi 
▪ 1 x slot PCI-Express x16 
▪ 2 x slot PCI-Express x1 
▪ 1 x Porta Áudio 

UND 3 1336,50 4.009,50 
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▪ 2 x Portas Usb 3.0(traseira) e 4 x Portas Usb 2.0 
(sendo 2 x traseira e 2 x 

▪ frontal) 
▪ 4 x Portas SATA III (3 portas livres) 
▪ 2 x slots de memória DDR3, 
▪ Sistema Operacional: WINDOWS 7 Pro 
▪ Voltagem: Bivolt (Manual) 

Marca de referência: CorpC Graphics Intel Core i5 
6GB 
Garantia mínima: 24 (vinte e quatro) meses. 

10 

MONITOR 
▪ tipo de monitor: LCD/LED 
▪ Tamanho da tela: 21,5 widescreen 
▪ Resolução: 1920 x 1080 
▪ Pedestal com inclinação, rotação e altura 

ajustáveis  
▪ Conexão: VGA 
▪ Voltagem: bivolt automático 
▪ Cor: Preta predominante  
▪ Deverão ser fornecidos com todos acessórios 

necessários para o seu funcionamento inclusive 
cabo de alimentação e cabo VGA 

Marca de referência: AOC E2270 pwhe, Dell P2219H 
Garantia mínima: 12 (doze) meses. 

UND 3 754,59 2.263,77  

11 

ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT 
Características de Entrada 

▪ Tensão nominal [V~]: Bivolt Automático 
▪ Variação máxima de tensão para regulação de 6% 

[V~]: 91 a 143 (rede 115/127V) 163 a 251 (rede 
220V) 

▪  Máxima tensão permitida [V~]: 150/270 
▪  Frequência nominal[1] [Hz]: 60 
▪ Corrente nominal [A]: 2,8 (rede 115V~), 2,3 (rede 

127V~) 1,5, (rede 220V~) 
▪ Fusível interno (tipo: ação retardada): 4A/250V~ 
▪ Plugue do cabo de força: Padrão 

Características de saída 
▪ Potência máxima [Va / W]: 300 
▪ Tensão nominal [V~]: 115 
▪ Número de tomadas: 4 tomadas padrão 

Características Gerais 
▪ Rendimento com carga nominal: > 92% 
▪ Tempo máximo de resposta para estabilização: = 2 

ciclos de rede elétrica 
▪ Grau de proteção: Ip 20 

Proteção contra surtos de tensão: 
▪ Máxima energia de surto [3] [J]: 168 
▪ Máxima corrente de pico 8/20µs [A]: 2500 
▪ Tensão de operação [V~]: 175 

Marca de referência:SMS 
Garantia mínima: 12 (doze) meses. 

UND 2 90,95 181,90 

TOTAL DO GRUPO 03 6455,17 
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GRUPO 05 

18 

PLASTIFICADORA 
 
▪ Material: Tampa e base em poliestireno de alto 

impacto 
▪ Capacidade de plastificação: 1 por vez 
▪ Abertura para inserção: 110 mm 
▪ Potência: 170 W 
▪ Velocidade de plastificação: 210 mm/minuto 
▪ Dimensões (mm): 209 (L) x 133 (P) x 75 (A) 

UND 4 373,75 1.495,00 

GRUPO 04 

12 

SEPARADOR DOCUMENTO para scaner PAD  
AD 125  
▪ Original da fabricante da máquina. 

 
Garantia mínima: 3 (três) meses. 

UND 3 77,24 231,72 

13 

SEPARADOR DE DOC PAD AV176 
▪ Original da fabricante da máquina. 

 
Garantia mínima: 3 (três) meses. 

UND 6 95,33 571,98 

14 

KIT MANUTENÇÃO OKIDATA MPS 5501/ MP S5502  
▪ Composto por Unidade fusora e rolete de 

tracionamento de papel. 
▪ Original da fabricante da máquina. 

 
Garantia mínima: 3 (três) meses. 

UND 1 898,00 898,00 

15 

UNIDADE FUSOR  KYOCERA ECOSYS M2040 
▪ Original da fabricante da máquina. 

 
Garantia mínima: 3 (três) meses. 

UND 1 975,56 975,56 

16 

CILINDRO OKIDATA MPS 5501/ MP S5502 
▪ Original da fabricante da máquina. 

 
Garantia mínima: 3 (três) meses. 

UND 
2 

 
845,00 1.690,00 

17 

KIT MANUTENÇÃO KYOCERA ECOSYS M2040  
▪ Modelo MK1175 – incluso cilindro e unidade de 

imagem. 
▪ Original da fabricante da máquina. 

 
Garantia mínima: 3 (três) meses. 

UND 2 998,65 1.997,3 

TOTAL DO GRUPO 04 6.364,56 
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▪ 220 Volts 
Marca de referência: PLM11 Menno 
Garantia mínima: 12 (doze) meses. 

19 

TELEFONE SEM FIO 
▪ Com seleção tom/pulse; 
▪ Identificador de chamadas no visor do monofone;  
▪ Tecla localizadora de monofone;  
▪ Função rediscagem/flash/pausa;  
▪ Viva voz no monofone;  
▪ Tempo de flash programável, compatível com 

central telefônica entre 100 e 150 milissegundos; 
▪ Cores grafite, preto, branco ou prata;  
▪ Manual de instruções em português;  
▪ Controle de volume do viva-voz no monofone;  
▪ Funcionamento em 110 ou 220 Volts; 
▪ Bateria original do aparelho, com autonomia 

mínima de 4 horas de conversação e 72 horas 
stand-by;  

▪ Aparelho homologado pela Anatel.  
Marca de referência: Panasonic KX-TGC210 
Garantia mínima: 12 (doze) meses. 

UND 5 110,41 552,05 

TOTAL DO GRUPO 05 2.047,05 

 

 
GRUPO 06 

 

20 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE 
TINTA 
Especificações: 

Impressão: 
▪ Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 

dpi Velocidade mínima de impressão: Preto 30 
ppm e em cores 15 ppm 
Cópia 

▪ Velocidade: 20 ppm 
▪ Resolução de cópia (máxima) : 600 x 600 dpi 
▪ Ampliação / redução: 25% - 400% 

Scan 
▪ Tipo de scanner: Base plana com sensor de 

linhas CIS colorido  
▪ Resolução óptica: 1200 dpi 
▪ Resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi 
▪ Resolução máxima: 9600 x 9600 dpi 
▪ Profundidade de bit de cor: Cores de 48 bits 24 

bits de saída 
▪ Formatos: JPG / PDF / PNG  
▪ Digitalização Color e Mono 

Manuseio de Papel 
▪ Normal (A4, carta e ofício); fotográfico (10x15cm, 

13x18cm, 20x25cm, A4, carta) 

UND 1 1.636,15 1.636,15 
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▪ Tamanho máximo do papel:21,6 cm x 120 cm 
(8,5" x 47,2") 
Tipos de papel: 

▪ Papel sulfite comum e papel fotográfico para jato 
de tinta12 

▪ Capacidade de entrada de papel:100 folhas de 
papel normal, 20 folhas de papel fotográfico 

▪ Capacidade de bandeja de saída:30 folhas de 
papel normal 

▪ Geral 
▪ Compatibilidade Sistema operacional: Windows 7 

Windows 10 (32bit/64bit) 
▪ Voltagem: Bivolt 
▪ Conectividade padrão: USB 2.0 de Alta 

Velocidade 
Conteúdo da Embalagem:  

▪ Multifuncional EcoTank  
▪ Tintas  
▪ Cabo USB 
▪ Manual do Usuário  
▪ Driver de impressora 

Configuração da tinta original a ser fornecida: 
▪ 1 (uma)Garrafa com tinta Preta com rendimento 

de até 4.500 páginas 
▪ 3 Garrafas de tintas coloridas:  
o 1 [uma] na cor Ciano, 
o 1 [uma] Magenta, 
o 1 [uma] na cor Amarelo) rendimento de até 

7.500 páginas. 
▪ Lista de assistência técnica autorizada em 

Goiânia. 
Marca de referência: Epson Taque de Tinta L4160 
Garantia mínima: 12 (doze) meses. 

21 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO 
 
       Especificações 

Impressão 
▪ Velocidade Mínima em Preto: 20 ppm 
▪ Resolução: 1200 x 1200 dpi 
▪ Duplex: sim 
▪ Cópia 
▪ Velocidade: 20 ppm 
▪ Resolução de cópia (máxima) : 600 x 600 dpi 
▪ Ampliação / redução: 25% - 400% 
▪ Scan 
▪ Formatos: JPG / PDF / PNG  
▪ Digitalização Color e Mono 
▪ Resolução óptica do scanner: Até 600 x 2400 dpi 
▪ Manuseio de Papel 
▪ Tamanho do papel: A4 
▪ Geral 
▪ Interface: USB de alta velocidade USB 2.0 
▪ Ciclo mensal mínimo: 10.000 páginas 
▪ Sistemas operacionais compatíveis: Windows 7, 

10 (32bit/64bit) 
▪ Visor LCD de mínimo 2 linhas 

UND 1 900,00 900,00 
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3.1. Custo total estimado de R$ 27.739,95 (vinte e sete mil setecentos e trinta e nove reais e noventa 
e cinco centavos) para aquisição dos equipamentos e materiais deste certame. 

3.2. O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados do(a) data de publicação no 

Diário Oficial da União. 

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. O objeto a ser contratado neste certame é classificado como comum nos termos do parágrafo único, 

do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.   

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias corridos, contados do(a) recebimento da nota de 

empenho ou autorização de fornecimento, em remessa (única), na sede do Conselho Regional de 

Química no seguinte endereço: Rua Amélia Artiaga Jardim nº 528 Setor Marista Goiânia-GO CEP: 

74.180-070. 

5.2. Na forma do que dispõe o art. 73 da Lei nº 8.666/1993, os produtos serão recebidos: 

5.2.1. Provisoriamente, pelo gestor (ou pelo fiscal técnico, quando integrar a equipe de gestão da 

contratação) no ato de cada entrega, juntamente com a nota fiscal; 

▪ Voltagem: Bivolt 
▪ Cd de instalação, manual 
▪ Lista com indicação de assistência técnicas 

autorizada em Goiânia  
Marca de referência: Samsung SL-M2070W/XAB 
Garantia mínima: 12 (doze) meses 

TOTAL DO GRUPO 06 2.536,15 

ITEM INDEPENDENTE 

I 
T 
E 
M 

DISCRIMINAÇÃO 
Unidade 

de 
Medida 

Quant.  
 

MediaValor 
Unitário 

Média Valor 
Total 

R$ R$ 

22 

DISCO RÍGIDO SSD 
▪ Capacidade Mínima: 240GB; 
▪ Interface: SATA III - 6Gbps; 
▪ Formato: 2.5"; 
▪ Acompanhado de adaptador removível para 

instalação em slot para HD de 3.5”; 
▪ Altura Máxima: 7mm; 
▪ Taxa de Leitura Sequencial Mínima 500MB/s; 
▪ Taxa de Escrita Sequencial Mínima 500MB/s; 

Garantia mínima: 12 (doze) meses. 

UND 26 219 
 

5.694,00 
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5.2.2. Definitivamente, pelo gestor (e pelos fiscais técnico e demandante, quando integrarem a 

equipe de gestão da contratação) dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento provisório. 

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 

(dez) dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

5.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 5.2.2 não ser procedida dentro do prazo 

fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. As obrigações do Conselho Regional de Química da 12 Região serão desempenhadas pelo Sr. 

Willian Ferreira Gomes, Gestor de Contratos do CRQ-XII e-mail: licitacoes@crq12.org.br ou pelo 

seu substituto Sr. Vitor de Jesus dos Santos, e-mail: vitor@crq12.org.br, telefone: (62) 3240.4624 

telefone: (62) 3240-4610; indicados na forma do art. 67 da Lei 8.666/1993 e consoante Portaria 

CRQ-XII nº 30/2018. Ao gestor caberá, com o auxílio dos fiscais, quando for o caso: 

6.2. Emitir formalmente Ordem de Fornecimento para a Contratada; 

6.3. Avaliar a qualidade e acompanhar a execução de serviços e/ou o fornecimento de bens, 

identificando eventuais não conformidades; 

6.4. Zelar pela segurança dos materiais/produtos, não permitindo seu manuseio por pessoas não 

habilitadas; 

6.5. Comprovar e relatar por escrito as eventuais irregularidades na entrega do objeto 

6.6. Sustar a aquisição do material/produto por estar em desacordo com o especificado ou por outro 

motivo que justifique tal medida; 

6.7. Elaborar “Termo de Gestão de Contrato” e registrar todas as ocorrências positivas e negativas do 

contrato, mantendo o registro histórico de gerenciamento, quando necessário; 

6.8.  Encaminhar demandas de correção à contratada; 

6.9. Emitir pareceres no processo administrativo relativo à presente aquisição, especialmente quanto à 

aplicação de sanções e alterações contratuais; 

6.10. Eventuais pedidos de alterações contratuais; 

6.11. Acompanhar o prazo de apresentação das notas fiscais, faturas ou congêneres, bem como recebê-

las, atestá-las e encaminhá-las para pagamento; 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 
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7.2. O material/produto deverá estar devidamente embalado, acompanhado da nota de empenho e da 

respectiva nota fiscal, para conferência, e conter em seu rótulo ou embalagem, quando for o caso, 

além do prazo de validade, as demais exigências legais; 

7.3. Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos equipamentos fornecidos, bem como por todo 

transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob nenhum 

pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes os ônus de qualquer 

problema que porventura venha a ocorrer. 

7.4. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia 

ou validade; 

7.4.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e 

da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

7.5. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 

a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.6. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos; 

7.7. Entregar os materiais/produtos constantes deste Termo de Referência respeitando, sempre, as 

normas da ABNT, bem como as portarias do INMETRO, em vigor, no que couber; 

7.8. Não transferir a terceiros, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade na execução do contrato; 

7.9. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços 

executados por seus empregados, os quais não têm nenhum vínculo empregatício com o CRQ-XII; 

7.10. Considerar que a ação de fiscalização da Administração do CRQ-XII Região, não exonera a 

empresa contratada de suas responsabilidades contratuais; 

7.11. Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus 

empregados/prepostos, durante o período em que estiverem efetuando a entrega dos materiais 

neste CRQ-XII; 

7.12. Entregar os materiais em prazo não superior ao máximo estipulado no presente Termo. Caso o 

atendimento não seja feito dentro do prazo, a CONTRATADA deverá apresentar justificativas 

expressas, solicitando sua prorrogação, devendo informar a nova data que se efetuará a entrega, 

ficando a cargo do Gestor do contrato concordar ou não com a prorrogação; 

7.13. comunicar à Contratante, 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; 

7.14. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.15. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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7.16. Fornecer telefone e e-mail operantes para comunicação entre as partes; 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 

do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, fica designado como representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados os 

seguintes servidores: 

9.2. Fiscal Técnico: Sr. Vitor de Jesus dos Santos, e-mail: vitor@crq12.org.br, telefone: 

telefone: (62) 3240-4610; 

9.3. Gestor/Fiscal Administrativo: Willian Ferreira Gomes, Gestor de Contratos do CRQ-XII, 

e-mail: licitacoes@crq12.org.br (62) 3240.4624.  

9.4. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será 

confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

9.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

9.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado até o quinto dia útil, nos casos em que o valor contratado estiver dentro 

do limite de dispensa de licitação, previsto no inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993 e até o décimo 

dia útil acima desse limite, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo 

gestor do contrato. 

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal para atesto do gestor do contrato em até 10 dias 

após o recebimento definitivo do serviço/equipamento ou, no caso de serviço mensal, até o décimo 

dia do mês subsequente ao da prestação do serviço; 

10.2.1. Na hipótese de recebimento de serviço ou material que necessite de conferência, o início 

do prazo para pagamento dar-se-á após o recebimento definitivo. 
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10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até 

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 

iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para 

a Contratante. 

10.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

10.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

10.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

10.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 

2018. 

10.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

10.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

10.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

10.13. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo 

de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

10.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
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10.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

10.16. 12.15 Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela 

Administração, o valor devido deverá ser 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, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas: 

I= (TX/100)/365 

EM= I x N x VP, onde: 

I= índice de atualização financeira; 

TX= percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM= encargos moratórios; 

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP= valor da parcela em atraso.           

11. REAJUSTE CONTRATUAL 

11.1. Durante a contratação o preço do material/produto não sofrerá reajuste, mantendo-se fixo. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Com fundamento no art. 7º da Lei 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, garantida a 

ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no SICAF e 

no cadastro de fornecedores deste Tribunal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e sem prejuízo das 

demais cominações legais e de multa de até 10% sobre o valor total do ajuste, a CONTRATADA 

que: 

12.1.1.   apresentar documentação falsa; 

12.1.2.  fraudar na execução do contrato; 

12.1.3. comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.4. fizer declaração falsa; 

12.1.5. cometer fraude fiscal. 

12.2. Ficará caracterizada fraude na execução da contratação, quando a CONTRATADA: 

12.2.1. elevar arbitrariamente os preços; 

12.2.2. vender, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 

12.2.3. entregar uma mercadoria por outra; 

12.2.4. alterar substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
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12.2.5. tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução do contrato. 

12.3. Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando: 

12.3.1. constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE; 

12.3.2. atuação com interesses escusos; 

12.3.3. reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE; 

12.3.4. tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

12.3.5. praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução do contrato; 

12.3.6. reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações 

de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, 

sem consentimento prévio do CONTRATANTE. 

12.4. Com fundamento nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a CONTRATADA ficará sujeita, nos casos 

abaixo relacionados, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e 

ampla defesa, às seguintes penalidades, salvo se a falta advier de caso fortuito, motivo de força 

maior ou outras justificativas, todas devidamente comprovadas e acatadas pela Administração: 

12.4.1. advertência, nas hipóteses de descumprimento de cláusulas contratuais de que não resulte 

prejuízo para a Administração; 

12.4.2. multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais 

especificações a seguir, limitadas a 10% do valor da contratação       

TABELA 1 

Grau Correspondência 
1 0,5% do valor total da contratação 
2 2% do valor total da contratação 
3 4% do valor total da contratação 
4 6% do valor total da contratação 
5 8% do valor total da contratação 

TABELA 2 

Tem Descrição Grau incidência 

1 
Retirar das dependências do CONTRATANTE quaisquer equipamentos 
ou materiais, sem autorização prévia do responsável. 

2 
Por ocorrência 

2 
Destruir ou danificar documentos/equipamentos/instalações do 
contratante, por culpa ou dolo de seus agentes. 

3 
Por ocorrência 

3 

Deixar de cumprir o prazo para entrega dos materiais/equipamentos no 
prazo previsto, até o limite de 5 (cinco) dias corridos.  
Após o quinto dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 
aceitação do objeto, de forma a configurar a inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença e da 
aplicação da penalidade de suspensão.  
A Administração poderá, a seu critério, optar pela aceitação do objeto 
após o décimo dia, sem prejuízo da aplicação de multa de 10% sobre o 
valor total da contratação. 

3 

Por dia de atraso 

4 
Deixar de cumprir o prazo para reparação do serviço ou substituição do 
equipamento, quando o entregue se mostrar insatisfatório 

1 
Por dia de atraso 
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5 
 
Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada. 2 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da possibilidade 
de rescisão contratual 

6 
Deixar de apresentar a nota fiscal para atesto do gestor do contrato em 
até 10 dias após o recebimento definitivo do serviço/equipamento. 

2 
Por ocorrência 

7 
 
Deixar de apresentar a garantia exigida, quando for o caso 

3 
Por dia de atraso 

8 
Deixar de substituir as peças, componentes, materiais ou parte de peças 
que apresentarem defeitos durante o prazo de garantia. 4 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da possibilidade 
de rescisão contratual. 

9 
Deixar de fornecer ao gestor do contrato as notas fiscais de compra dos 
materiais cujas garantias sejam dadas pelos seus fabricantes, quando 
for o caso. 

3 Por ocorrência 

10 
Deixar de comprovar, quando for o caso, a origem dos bens importados 
oferecidos e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, no 
momento da entrega do objeto. 

2 
Por dia de atraso, sem 
prejuízo da possibilidade 
de rescisão contratual 

11 
 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do gestor. 

2 Por ocorrência e por dia 

12 
Deixar de cumprir quaisquer obrigações não previstas nesta tabela ou 
reincidir em atos penalizados com advertência. 

3 Por ocorrência 

13 
Deixar de manter as condições de habilitação durante a contratação 

2 Por ocorrência 

12.4.3. Será de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, a multa no caso de rescisão 

por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo 

esta pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis;  

12.4.4. A entrega/execução parcial do objeto configurará inexecução total, para fins de aplicação da 

multa e rescisão contratual previstas no item 12.5; 

12.4.5. valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontada da garantia, 

se houver, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou, ainda, 

cobrada diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente; 

12.4.6. Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida, no prazo de até 10 (dez) dias, 

contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União;  

12.4.7. A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das demais 

sanções de advertência e de impedimento/suspensão do direito de licitar, bem como a 

rescisão contratual. 

12.4.8. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, nos prazos e situações estipulados abaixo: 

Item  Infração  Prazo 

1 
Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que 

tenha acarretado prejuízos para o CONTRATANTE 

Por até 1 ano 

2 
Execução insatisfatória, que tenha acarretado prejuízos para o 

CONTRATANTE 

Por até 1 ano 

3 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada Por até 1 ano 

4 
Deixar de substituir as peças, componentes, materiais ou parte de peças 

que apresentarem defeitos durante o prazo de garantia, se for o caso 

Por até 1 ano 
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5 
Deixar de executar/entregar os serviços/bens contratados ou executá-

los/entregá-los parcialmente. 

Por até 2 ano 

12.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicação deverá ser precedida 

da concessão da oportunidade de ampla defesa para o adjudicatário/contratado, na forma da lei. 

12.6. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as 

justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a 

critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e, desde que formuladas no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas da data do vencimento estipulada para o cumprimento da obrigação. 

12.7. Cumpre ressaltar que além dos casos já previstos na Tabela 2 do subitem 12.4.8, a rescisão 

contratual também se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão nas rubricas nº: 

6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos Informática e 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento 

de Informática. 

 
 

Goiânia, GO, 02 de maio de 2019 
 
 

Willian Ferreira Gomes 
Presidente da CPL do CRQ-XII 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2019 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

A licitante deverá enviar sua proposta de preços à Comissão de Licitação, nos termos dos itens 4 e 12 do 
edital 01/2019 e deverá conter no mínimo os dados conforme modelo abaixo. 

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 

Data da sessão pública: 

 

Nome da empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

CEP: 

Telefone: (DDD) 

e-mail: 

Dados Bancários: 

 

GRUPO XX 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

     R$ R$ 

     R$ R$ 

     R$ R$ 

VALOR TOTAL R$ 

 

1. DO OBJETO  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE 

INFORMÁTICA, conforme especificações constantes no Termo de Referência e as condições 

estabelecidas, que fazem parte integrante do edital 01/2019, para todos os fins e efeitos. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.   

Data da proposta: xx/xx/2019 

Prazo de garantia do item xx 

Prazo de garantia do item xx 

2. Em atendimento ao Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 01/2019 na modalidade menor preço 

GLOBAL DO GRUPO, Nº 001 /2019, declaramos que:   
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2.1. Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos 

objetos desta contratação, inclusive as despesas com transportes, materiais, mão-de-obra 

especializada ou não, seguros em geral, equipamentos, ferramentas, encargos da legislação social, 

trabalhista e previdenciária, quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, 

regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, tributos incidentes, taxa de administração, 

material, serviços, seguros, frete, embalagens, lucro, honorários profissionais, e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 001/2019. 

2.2. A elaboração dessa proposta foi feita de forma independente, em cumprimento ao disposto na 

Instrução Normativa SLTI nº 2/2009, de 16/09/2009, publicada no DOU de 17/09/2009;  

2.3. Cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação e a nossa proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

3. Dados do Representante Legal da Empresa: 

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Cargo/Função: xxxxxxxxxxxxx  

Carteira de identidade nº: xxxxxxxxxxx  Expedido por: xxx/xx  

Naturalidade: xxxxxxxxxxxxx/UF  

Nacionalidade: xxxxxxxxxxxxxxxxx   

4. Indicação de preposto para manter contato com esta Administração: 

Nome: 

Cargo/função: 

Telefone: 

E-mail para recebimento da nota de empenho/ordem de fornecimento: 

 

 

xxxxxxxxxx/UF, xx de xxxxxxxxxx de 2019. 

 

__________________________________________ 

Xxxxxxx nome da empresa xxxxxxxxxx 
 

Xxxx nome do representante xxxxxxx 
 

Xxxxxx cargo representante xxxxxxxx 


