SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA/SE
Compromisso com o profissional e a sociedade.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2018

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre o CREA/SE e a empresa interessada,
solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do edital com as informações abaixo.
A omissão de informações do presente recibo exime à Comissão
Permanente de licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações necessárias.

Razão Social _____________________:_______________________________________
Endereço:_______________________________________________________________
Cidade:____________________ Estado:________________ Telefone:____________
FAX.: _____________________CNPJ n°_________________________________
E-mail:____________________________________________________________
Pessoa para contato:_______________________________________

Recebemos da Coordenadoria de Licitação e Contratos nesta data, cópia do instrumento
convocatório da licitação acima identificada.

Local: ___________________, ________ de _________________ de 20______

_________________________________
Assinatura

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz,1710 Bairro: Capucho – CEP. 49.081-015 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco – Aracaju/Se
fone: 79-3234-3032 – home page: www.crea-se.org.br e –mail: licitacao@crea-se.org.br
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N°. 10/2018
Edital com EXCLUSIVIDADE à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em atendimento
ao disposto no artigo 48, incisos I da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei
Complementa nº. 147 de 07 de agosto de 2014.
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA-SE, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.136.890/0001-05 com sede na Av. Dr. Carlos Rodrigues
da Cruz, 1.710 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, CEP 49081-015 - Aracaju - SE, torna público para
conhecimento das MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que será realizada licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo “Menor Preço Por Item”, que observará os preceitos de direito
público e em especial as disposições da Lei nº. 10.520/2002 subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, e
Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, e será regido pelas condições
estabelecidas no presente Edital e nos seus anexos, observando o seguinte:
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
DATA: 11 de MAIO de 2018
HORÁRIO LOCAL: 08h:30min
LOCAL DA SESSÃO: Auditório do CREA-SE, situado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº. 1.710 - Centro
Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, CEP 49.081-015 - Aracaju - SE.
O presente Edital encontra-se à disposição no site do CREA-SE, www.crea-se.org.br.
Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este
Pregão serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento do CREA-SE, que se seguir, se outra data não tiver
sido definida pelo Pregoeiro.
No local acima indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao:
1. Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão;
2. Recebimento da declaração de habilitação e dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de
Habilitação”;
3. Abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e exame da conformidade das propostas;
4. Divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas;
5. Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;
6. Abertura do envelope “Documentação de Habilitação” da licitante detentora do menor preço e exame da
habilitação e verificação da situação das licitantes perante as exigências contidas neste Edital;
7. Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.
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1.0 – OBJETO
1.1. Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO CREA/SE.
1.2. As especificações mínimas e as quantidades dos equipamentos estão relacionadas no Anexo I – Termo de
Referência.
1.3. A despesa global estimada para aquisição do objeto da presente licitação está orçada conforme pesquisa de
preços constantes no processo administrativo que deu origem a esse pregão, podendo ser consultado por parte dos
interessados mediante prévia solicitação (Acórdão TCU nº. 1153/2013-Plenário).
2.0 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. PODERÃO PARTICIPAR desta licitação as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, regularmente
estabelecida no País, cujo ramo de atividade constante de seus atos constitutivos seja compatível com o objeto do
presente Certame, e que satisfaça todas as exigências, condições e normas contidas neste Edital e seus Anexos;
2.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte terão o tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014.
2.3. Em cumprimento ao inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, os itens de 01 a
11 relacionados no Termo de Referencia – Anexo I, que correspondem aos itens de contratação dos quais os valores
totais estimados são inferiores ou até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão destinados exclusivamente à
participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
2.4. A condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte será comprovada mediante apresentação da
seguinte documentação:
2.4.1. A comprovação da condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) pelo licitante,
empresário ou sociedade será efetuada exclusivamente mediante Certidão expedida pela Junta Comercial de
seu domicílio, emitida no corrente ano, conforme Art. 8º, da Instrução Normativa nº. 103, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio - DNRC, de 30 de abril de 2007, vedada a aceitação de qualquer outra
forma de apresentação e deverá ser entregue na fase de credenciamento.
2.4.2. A licitante que declarar ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e não comprovar tal condição na
fase de credenciamento em conformidade com subitem 2.4.1 não se beneficiará do tratamento diferenciado previsto
na Lei Complementar nº. 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº. 147/2014, portanto não participará desta
licitação.
2.4.3. A empresa que declarar falsamente enquadrada como Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte
(EPP), para beneficiar-se do tratamento diferenciado incorrerão, em infração penal e estará sujeita às penas
previstas no artigo 93 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das demais penalidades cíveis, criminais e administrativa
cabíveis;
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2.4.4. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem
representante credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, à certidão solicitada no item 2.4.1.

2.5. NÃO SERÁ ADMITIDA, nesta licitação, a participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
enquadrada em qualquer das hipóteses a seguir elencadas:
I – Que, em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, seja controladora, coligada ou
subsidiária entre si;
II – Encontrem-se sob falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução
ou liquidação;
III - Tenham sido suspensas, temporariamente, de participar de licitações e contratar com este CREA/SE e/ou
declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou
Municipal, salvo as reabilitadas;
IV - Que tenha como sócios servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
V - Estejam inadimplentes com obrigações assumidas perante o CREA/SE.
VI – Que não comprovem ser Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP da forma estabelecida neste
Edital.
2.6. A licitante deverá ter ciência de que seu representante legal não poderá em hipótese alguma, representar mais
de uma empresa, sob pena, de verificando-se tal situação, ser, as empresas assim representadas, prontamente
desclassificadas/inabilitadas, sem que lhes caiba nenhum recurso ou indenização;
2.7. Não será permitida a participação, na licitação, de mais de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
sob o controle de um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas;
2.8. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento
convocatório.
3.0 – DO CREDENCIAMENTO/REPRESENTAÇÃO
3.1. O licitante poderá vir representado por seu administrador/proprietário ou por mandatário.
3.2. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.
3.3. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos relativos às etapas do
pregão, principalmente para formular propostas, ofertar lances, apresentar recursos e impugnações.
3.4. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto ao Pregoeiro por meio de instrumentos públicos
ou particulares, observado o seguinte:
I – No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente, etc.),
deverão ser apresentados: a carteira de identidade do representante e o instrumento de constituição da
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sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o qual deverá constar os poderes necessários à
assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante for sócio não detentor de poderes
para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da
administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os
poderes necessários.
II – Os mandatários por meio de procuração particular deverão apresentar o documento de identidade e instrumento
de mandato com a firma do outorgante reconhecida. Juntamente com os documentos mencionados, o
mandatário deverá apresentar documento (contrato social, estatuto, etc.) que comprove os poderes do
mandante para a outorga das faculdades constantes da procuração.

III – No caso de mandatários por meio de procuração pública, deverão ser apresentados: a carteira de identidade
do representante e o instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o
qual deverá constar os poderes necessários à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica.
3.5. A falta de clareza quanto aos poderes necessários à oferta de lances implicará a impossibilidade de o licitante
formulá-los, aplicando-se o que dispõe o item nº. 3.6. Recomenda-se, assim, a adoção do modelo de procuração
posto no Anexo III deste edital.
3.6. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de
lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Outrossim, o licitante
não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.
3.7. Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelo pregoeiro ou servidor da
administração.
3.8. Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar fora dos envelopes
de proposta e documentos de habilitação.
4.0 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
4.1. As propostas deverão ser confeccionadas e impressas no papel timbrado da licitante, datadas com a data
prevista para abertura da licitação, carimbadas e assinadas pelo sócio ou proprietário da empresa.
4.1.1. Caso a proposta seja assinada por pessoa estranha ao Contrato Social, à mesma deverá comprovar ter
poderes para assinar a proposta, através de procuração pública ou particular, com firma reconhecida em Cartório.
4.2. Não serão aceitas propostas opcionais ou condicionais, devendo o licitante ofertar o preço unitário e total em
algarismo e por extenso, na moeda corrente do país, sendo desconsideradas as propostas que contiverem rasuras,
emendas, ressalvas, borrões ou entrelinhas, que possam suscitar dúvidas, especialmente em se tratando de valores,
assim como não serão consideradas as propostas que desatenderem a qualquer exigência do presente Edital e seus
Anexos.
4.3. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em original ou por qualquer
processo de cópia autenticada em cartório ou por Servidor da Administração, inclusive no verso de parte integrante
do documento apresentado, ou publicação na Imprensa Oficial.
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4.4. Os documentos para credenciamento do representante, as propostas e os documentos de habilitação deverão
ser acondicionados em três envelopes separados, lacrados e rubricados em suas extremidades, subscritos da
seguinte forma:
PREGÃO Nº. ____/2018

PREGÃO Nº. ____/2018

PREGÃO Nº. ___/2018

ENVELOPE 01

ENVELOPE 02

PROPOSTA

HABILITAÇÃO

LICITANTE:

LICITANTE:

LICITANTE:

_______________.

_________________.

______________.

CREDENCIAL

5.0 – DA SESSÃO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
5.1. A sessão para recebimento e abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” será
pública, dirigida pelo Pregoeiro e se realizará no local e horário, determinados no preâmbulo deste Edital;
5.2. Declarada aberta a Sessão, pelo Pregoeiro, cada licitante deverá apresentar, por meio de seu representante
legal, declaração, conforme modelo em apenso (Anexo V - “Modelo – Declaração de Atendimento aos
Requisitos de Habilitação”), deste Edital, dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e,
em seguida, entregar ao Pregoeiro os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação;
5.3. A declaração de que trata o subitem anterior, deverá ser entregue, separadamente, dos envelopes “Proposta de
Preços” e “Documentação de Habilitação”.
5.3.1. Se a licitante não apresentar a declaração citada no item 5.2, o Pregoeiro autorizará o representante legal
da empresa com poderes para assinar documentos, que a mesma seja feita na própria sessão, ou se ainda, a
referida declaração estiver dentro de um dos envelopes da proposta de preços e/ou dos documentos de
habilitação, poderá, o Pregoeiro, na presença de todas as licitantes, solicitar que a mesma abra os respectivos,
retire-a e o lacre novamente.
5.4. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem representante
credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, à declaração acima.
6.0 - PROPOSTA
6.1. A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do item 4.1 subitem 4.1.1 sem rasuras, emendas,
ressalvas ou entrelinhas, podendo ser elaborada conforme modelo do Anexo IV ou com as seguintes informações:
6.1.1. Fazer menção ao número deste Pregão, a razão social e ao número do CNPJ, ao(s) número(s) de telefone(s)
e e-mail, endereço com CEP, indicação do banco, agência bancária e número da conta corrente da licitante.
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6.1.2. Qualificação completa do sócio (nome, endereço, número do RG e do CPF, profissão e estado civil), para fins
de confecção do contrato, no caso da licitante sagrar-se vencedora.

6.1.3. Descrição clara e detalhada do objeto, com indicação da MARCA OU FABRICANTE dos equipamentos e com
indicação das especificações, em conformidade com o constante do Anexo I – Termo de Referência, deste Edital. O
licitante não deve se limitar a simplesmente copiar a íntegra do termo de referência quando da descrição dos
equipamentos, devendo complementar a sua proposta com as características completa dos equipamentos cotados
visando identificar a sua qualidade de acordo com o interesse da administração.
6.1.4. Preço unitário e total de cada item, de acordo com o Termo de Referência - Anexo I, expresso em real, junto
ao qual devem ser inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes,
encargos de qualquer natureza).
6.1.5. Prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento
expedida pela Autoridade Competente. Caso tal prazo seja omitido, o Pregoeiro o entenderá como sendo igual ao
máximo permitido. Caso seja indicado prazo de entrega superior ao máximo permitido, o Pregoeiro desclassificará a
proposta.
6.1.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. As propostas que omitirem o prazo
de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. Caso seja indicado prazo de
validade da proposta inferior ao mínimo permitido, o Pregoeiro desclassificará a proposta.
6.1.7. Prazo de Garantia Mínimo: Não inferior a 01 (um) ano. Devendo a assistência técnica ser no Estado de
Sergipe.
6.1.8. Condições de pagamento, parcelada conforme entrega.
6.1.9. Local de entrega, Almoxarifado do CREA/SE.
6.2. Nos valores que forem propostos serão consideradas as seguintes regras:
6.2.1. Quanto à fração relativa aos centavos: duas casas decimais;
6.2.2. Discrepância entre os valores expressos em numerais e por extenso: valem os escritos por extenso;
6.2.3. Discrepância entre o valor unitário e o total: vale o valor unitário;
6.3. O Pregoeiro corrigirá os erros de quantitativo, soma e/ou multiplicação, sendo considerado para fins de
classificação das propostas o valor proposto com as correções.
7.0 – ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão.
7.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem preço unitário ou global simbólico, irrisório ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
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este Pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração.

7.3. Facultativamente, nos itens em que possam surgir dúvidas quanto à qualidade do produto a ser entregue, o
Pregoeiro valer-se-á do direito de exigir das licitantes classificadas em primeiro lugar a apresentação de prospectos,
catálogos e folders para o item cotado, para que sejam analisados a fim de se verificar a compatibilidade das
especificações técnicas exigidas para o objeto.
7.4. Nesta perspectiva, a sessão poderá ser suspensa e novamente retomada logo após a decisão do Pregoeiro
sobre os prospectos, catálogos e folders apresentados.
7.4.1. Os prospectos, catálogos e folders serão solicitados pelo Pregoeiro na fase de classificação das propostas
e devem ser apresentados pela licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar no prazo de 01 (um) dia útil
contando-se do término da sessão.
7.5. O Pregoeiro poderá solicitar pareceres de técnicos do quadro de pessoal do CREA/SE ou de outros profissionais
ou empresas para embasar suas decisões.
8.0 – DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. Serão desclassificadas:
8.1.1. As propostas que não atendam as exigências deste Edital e de seus Anexos;
8.1.2. As propostas com preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis;
8.1.3. Serão considerados excessivos os preços muito acima dos praticados pelo Mercado, apurados mediante
pesquisa de preço feita pelo Setor de Compras deste CREA/SE e inexequíveis aqueles que não venham a ter sua
viabilidade demonstrada através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
8.1.4. Quando houver a análise dos prospectos, catálogos ou folders no caso de dúvidas quanto à qualidade dos
produtos da forma estabelecida no item 07 deste Edital, serão desclassificadas as propostas cujo
descrição/qualidade do produto no prospecto, catálogos ou folders apresentados pelo licitante não atendam aos
padrões exigidos pelo órgão solicitante.
8.2. No caso de todas as propostas serem desclassificadas o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis
para apresentação de novas propostas escoimadas dos defeitos motivadores de sua desclassificação, nos termos do
art. 48 §3º, da Lei Federal nº. 8.666/93.
9.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, obedecendo às condições e
especificações estabelecidas neste Edital, apresentar o “MENOR PREÇO POR ITEM”.
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9.2. Por se tratar de licitação destinada exclusivamente a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, não serão
aplicadas as disposições dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006, porém ocorrendo igualdade de preços
entre 02 (duas) ou mais propostas, cumprido o disposto no Art. 3°, §2°, incisos I, II e III da Lei Federal n°. 8.666/93,
será promovido sorteio, mediante convocação de todos os licitantes participantes do certame, nos termos do Art. 45,
§2° do mesmo Diploma Legal.
10.0 – PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

10.1. A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos para
habilitação será realizada no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital e desenvolver-se-á da
seguinte forma:
10.1.1. Declarada aberta a sessão, serão convidados os representantes das empresas que se fizerem presentes
para apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, na forma do
item 3.0 deste edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os participantes e, necessariamente,
rubricados.
10.1.2. Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas e solicitada à entrega da Declaração
de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação conforme Anexo VI e dos envelopes com as propostas de preços e
de documentos para habilitação, apresentados na forma do item 5.0.
10.1.3. Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, análise daquela que apresentar o “MENOR
PREÇO POR ITEM”, classificação daquela, cuja variação situar-se, no limite de até 10% (dez por cento), acima do
menor preço, em não havendo pelo menos 03 (três) propostas naquelas condições, escolha de tantas quantas
forem, necessárias, na ordem crescente do preço ofertado, para alcançar o número mínimo de 03 (três)
participantes, exceto se igual ou maior número de licitantes não estiver participando do certame.
10.1.4. Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do Edital, procedendo-se a
desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma a definir aquelas que se
encontrarem aptas para a fase de lances verbais.
10.1.5. Início da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma sucessiva, em
valores numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço, observando o seguinte:
10.1.5.1. As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, com vista à obtenção da
melhor oferta;
10.1.5.2. A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a definir a
sequência dos lances ulteriores.
10.1.5.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará na exclusão do
licitante quanto à fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por ele apresentado para efeito da
classificação final das propostas.
10.1.5.4. A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis.
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10.1.6. Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de menor
preço, sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do valor apresentado por aquela
classificada em primeiro lugar.
10.1.7. Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu proponente será
verificado o atendimento das condições habilitatórias, mediante documentação contida no envelope 02 – Habilitação.

10.1.8. Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o respectivo item do Pregão.
10.1.9. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias, serão examinadas
as ofertas subseqüentes, inclusive quanto a sua aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma
que atenda a todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado
o correspondente objeto.
10.1.10. Caso a proposta não seja aceitável ou não haja oferta de lances verbais, ou mesmo quando houver ofertas
de lances verbais, após a decisão do pregoeiro, em qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da proposta ainda
será lícito ao pregoeiro negociar diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que aquele
ofertado.
10.1.11. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, ao final assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, facultada
a assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos relevantes da
sessão.
10.1.12. A adjudicação do objeto obedecerá à estrita ordem de classificação e será praticada pelo pregoeiro na
própria ata de reunião.
10.1.13. A(s) empresa(s) vencedora(s) obriga(m)-se a fornecer, no prazo de 02 (dois) dia útil após o encerramento
da sessão pública de realização do pregão, nova planilha de preços, com os devidos preços unitários e totais
resultantes da redução dos preços.
11.0 – HABILITAÇÃO
11.1. Para habilitação na presente licitação, as licitantes apresentarão documentação relativa à Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, conforme abaixo:
11.2. Habilitação Jurídica:
11.2.1. RG ou documento similar com foto do(s) responsável(is) Legal(is) da Empresa;
11.2.2. Registro comercial no caso de empresa individual;
11.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social com todas as suas alterações ou sua consolidação, em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações,
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
11.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
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11.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.
11.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
11.3.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
11.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual, com a apresentação da Certidão Negativa ou
Certidão Positiva, com efeitos de negativa emitida pelo Estado, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, ou seja, atinente aos débitos estaduais;
11.3.4. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, com a apresentação da Certidão Negativa de
Tributos Municipais, do domicilio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
11.3.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão unificada
expedida 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 os relativos à Seguridade Social - INSS (PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE 2014);
11.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – FGTS, através da
apresentação do CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
11.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão 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 (NR);
11.3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão apresentar no dia e
hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
11.3.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às microempresas e
empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de negativa, conforme disposto no Art. 43, §1°, da Lei Complementar n°. 123 de 14
de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014.
11.3.10. A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
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11.3.11. O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela
Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014, somente são aplicável, no que concerne aos documentos
relativos à Regularidade Fiscal, conforme previsto no art. 43, § 1º. da Lei Complementar nº. 147/2014 e Art. 29,
inciso I a IV da Lei nº. 8.666/93. O tratamento diferenciado não é aplicável a Habilitação Jurídica, Regularidade
Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira.
11.3.12. Para àquelas certidões que não contiverem prazo de validade em seu corpo o Pregoeiro considerará o
prazo de validade de 30 (trinta) dias contando-se da data de sua emissão.
11.4. Qualificação Técnica:
.
11.4.1. Comprovação de aptidão para desempenho do fornecimento, compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto deste certame, através de 01 (um) ou mais ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente assinado, carimbado em papel timbrado do
órgão tomador.
11.4.2. Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais para entrega dos
equipamentos objeto desta licitação nos moldes do Anexo II.
11.5. Qualificação Econômico-Financeira:
11.5.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social (2016) apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial do seu domicilio. O balanço Patrimonial e
Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
11.5.1.1. A boa situação financeira da empresa Licitante será comprovada mediante análise das demonstrações
financeiras do item anterior em função do Índice de Liquidez Geral – ILG igual ou maior que 1,00, conforme formula
abaixo:

ILG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
--------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

11.5.1.2. Deverá estar expresso no balanço da licitante o cálculo do ILG conforme fórmula acima ou em folha à
parte, carimbada e assinada pelo contador da empresa;
11.5.1.3. Em se tratando de empresas constituídas no mesmo exercício em que se dará o recebimento e abertura
dos envelopes atinentes ao certame em tela, deverão estas empresas, para fins de comprovação da sua situação
econômico-financeira ao que alude o subitem 11.5.1.1, apresentar o seu balanço de abertura devidamente registrado
na junta comercial, não lhes cabendo apresentar o cálculo do índice de liquidez geral.
11.5.2. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou através da
internet.
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11.6. Outros Elementos:
11.6.1. Declaração de Inexistência de Empregados Menores nos moldes do Anexo VI.
11.6.2. A falta de qualquer dos documentos exigidos neste edital implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada
a concessão de prazo para a complementação da documentação exigida, exceto nos casos estabelecidos no item
11.3.9 deste edital.
11.7. No caso de todas as licitantes serem inabilitadas o Pregoeiro poderá conceder o prazo de 08 (oito) dias úteis
para apresentação de nova documentação escoimada dos defeitos motivadores de sua inabilitação, com base legal
no art. 48 §3º, da Lei Federal nº. 8.666/93.
12.0 – IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL
12.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da
data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que
entende viciarem o mesmo.
12.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a impugnação interposta. Se
procedente e acolhida à impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a
realização do certame.
12.2. As impugnações ao edital devem ser formuladas por escrito, impressas no papel timbrado da licitante,
carimbadas e assinadas pelo Representante Legal da Empresa e protocoladas no Setor de Licitação impressa.
Deve, ainda, ser anexado à impugnação cópia do contrato social da empresa, RG e CPF do sócio se interposta pelo
sócio e se interposta pelo Procurador, procuração com firma reconhecida em Cartório, contrato social, RG e CPF do
Procurador da Licitante.
12.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser formulados por escrito, impressos no papel timbrado da licitante,
carimbados e assinados pelo Representante Legal da Empresa e encaminhados ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias
úteis da data designada para realização do Pregão.
13.0 - RECURSOS
13.1. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final da sessão,
com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, momento a partir do qual será concedido ao interessado
o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste
Pregão, implicará decadência desse direito da licitante, devendo o Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora.
13.1.2. Na hipótese da interposição de recurso, os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, nos termos do Art. 109, §5º, Lei Federal n°. 8.666/93.
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13.1.3. O recurso não terá efeito suspensivo.
13.1.4. Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Licitação, dirigidos ao Presidente do CREA/SE, por
intermédio do Pregoeiro e observarão:
13.1.4.1. Quanto a sua interposição, o prazo de 03 (três) dias, a contar da manifestação de sua intenção de recorrer,
registrada em ata;
13.1.4.2. A forma escrita, com a assinatura do representante legal da licitante;
13.1.4.3. A legitimidade e o interesse recursais;
13.1.4.4. A fundamentação.
13.1.5. Os recursos serão decididos pela Autoridade Competente no prazo de 05 (cinco) dias úteis e seu resultado
comunicado as licitantes.
14.0 – HOMOLOGAÇÃO
14.1. O Pregoeiro após proceder ao julgamento e adjudicação da presente licitação, submeterá o seu resultado à
deliberação do Senhor Presidente com vistas à homologação.
14.2. A decisão do Pregoeiro somente será considerada definitiva, após homologação realizada pelo Senhor
Presidente.
15.0 - ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
15.1. Por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por
ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;
15.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o
disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº. 8.666/93;
15.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
16.0 - CONTRATO
16.1. A Administração convocará a(s) Licitante(s) Vencedora(as) para assinatura do contrato, devendo a(s)
mesma(s) comparecer(em) ao CREA/SE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da convocação,
sob pena de decair à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/93 e
posteriores alterações.
16.1.1. Caso a adjudicatária se recuse a assinar o contrato, a Administração convocará as licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para fornecerem o objeto contratado, facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as
licitantes a fim de obter uma melhor oferta.
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16.2. O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela licitante
durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo que justifique a prorrogação, aceito pela
Administração.

16.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo acima mencionado
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades estabelecidas na Minuta
de Contrato, Anexo VII deste Edital.
16.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem convocação para a contratação, ficam
as adjudicatárias liberadas dos compromissos assumidos.
16.5. Considera-se como parte integrante do Contrato, a Proposta Vencedora e seus Anexos, bem como os demais
elementos concernentes à licitação que servirem de base ao processo licitatório.
17.0 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. As sanções administrativas são:
17.1.1. Advertência;
17.1.2. Multa;
17.1.3. Suspensão temporária para participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
17.1.4. Declaração de inidoneidade.
17.2. As sanções administrativas serão aplicadas conforme estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo VIII).
17.3. Da aplicação das penalidades caberá recurso ou pedido de reconsideração, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da intimação do ato.
18.0 – PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA
18.1. A Autoridade Competente expedirá Ordem de Fornecimento e encaminhará a Contratada.
18.2. Recebidas as Ordens, a Contratada deverá entregar os equipamentos dentro do prazo de 30 (trinta) dias
úteis, acompanhados dos seguintes documentos:
18.2.1. Ordem de fornecimento;
18.2.2. Nota fiscal;
18.2.3. Manuais de operação, certificados de garantia do fabricante inclusive de componentes e acessórios (quando
houver) e demais documentos relativos aos equipamentos, em português;
18.2.4. Lista dos locais onde o CREA/SE poderá obter assistência técnica especializada relativa ao equipamento,
dentro do Estado de Sergipe.
18.3. Não serão aceitos equipamentos que não tenham assistência técnica especializada dentro do Estado de
Sergipe.
18.4. A entrega se dará no Almoxarifado do CREA/SE.
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18.5. Os equipamentos serão recebidos e conferidos por Servidor designados pela Autoridade Competente que
atestará o recebimento através de aposição de carimbo na Nota Fiscal;
18.6. No caso do equipamento entregue que não atender as especificações do Edital e seus Anexos a Contratada
deverá providenciar a substituição do mesmo no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
comunicação expedida pela Autoridade Competente, sob pena, de aplicação das penalidades estabelecidas na
Minuta de Contrato.
18.7. Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de
carimbo com assinatura e as encaminhará ao CREA/SE para pagamento.
19.0 - DO PAGAMENTO
19.1. Os pagamentos serão efetuados de acordo com as quantidades fornecidas, mediante apresentação dos
seguintes documentos:
19.1.1. Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);
19.1.2. Prova de regularidade junto as Fazendas Federal e INSS, Estadual e Municipal e ao FGTS;
19.1.3. Prova de inexistência de débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação da CNDT;
19.2. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o CREA/SE efetuará o pagamento das
faturas até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria.
19.3. Os documentos de cobrança relacionados acima deverão ser apresentados no endereço CREA/SE, dos quais
após atestados pela autoridade competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato serão encaminhados ao Setor
Financeiro para fins de liquidação da despesa e inclusão na lista classificatória de credores;
20.0 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
20.1. As despesas decorrentes do objeto deste PREGÃO correrão por conta da dotação orçamentária prevista do
exercício financeiro de 2018:
6.2.2.1.2.01.03.02 – Máquinas e Equipamentos
6.2.2.1.1. 02.01.03.001 – Móveis e Utensílios (estantes metálicas)
6.2.2.1.1.04.03.01.008 – Materiais de Informática
21.0 – REAJUSTE DE PREÇO
21.1. Não haverá reajuste de preço.
22.0 – ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO
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22.1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos temos do Art. 65, §§1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores
alterações.
22.2. A Contratada fica obrigada, à aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem necessários, até o limite estabelecido.
22.3. As supressões acima do limite estabelecido, só poderão ser efetuadas mediante acordo celebrado entre as
partes, conforme preceitua o Art. 65, §2°, II, da Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.
23.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. Consoante disposição da Lei Federal nº. 8.666/93 a Administração, caso tenha conhecimento posterior ao
julgamento da licitação sobre atos ou fatos que desabonem a idoneidade financeira, técnica ou administrativa da
adjudicatária, mediante despacho fundamentado, poderá rescindir o contrato da licitante vencedora da presente
licitação, mesmo já tendo ocorrido à retirada da Nota de Empenho, sem que caiba à mesma o direito à indenização
ou ressarcimento, e sem prejuízo de aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
23.2. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Pregão, inclusive
dos seus anexos, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93.
23.3. Será facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de
documentos ou informações que deveriam constar originalmente na proposta.
23.4. O Pregoeiro prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação, sobre o Edital e
seus Anexos, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 17h00min, no
CREA/SE, ou pelos telefones indicados no preâmbulo deste Edital.
23.4.1. Se a licitante desejar tirar dúvidas sobre o edital pessoalmente com o Pregoeiro, deve agendar previamente
visita ao CREA/SE, através dos telefones indicados no topo.
23.5. Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o
primeiro dia útil subseqüente, à mesma hora e local.
23.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo CREA/SE com base na legislação pertinente e entendimentos dos
Tribunais Estadual e Federal.
23.7. Constitui anexo deste edital: I – Termo de Referência; II – Declaração de Conhecimento (art. 30, III, da lei
8.666/93); III - Modelo de Procuração/Representação; IV – Modelo de Proposta; V – Declaração de Cumprimento
aos Requisitos de Habilitação e VI – Declaração de Inexistência de Empregados Menores e VII - Minuta de Contrato.
23.8. O presente Edital encontra-se afixado, para conhecimento público, no Site do CREA/SE e publicado no jornal
do Diário Oficial da União.
Aracaju (SE), 25 de abril de 2018.
Cristiane Tavares de Almeida
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CREA/SE.
1. - OBJETIVO:
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que norteiam a contratação de
empresas especializadas para o fornecimento de equipamentos com vistas à manutenção dos serviços do
CREA/SE.
2. – JUSTIFICATIVA:
2.2. A aquisição de purificadores de água se justifica tendo em vista a necessidade de oferecermos qualidade e
conforto aos servidores que desempenham atividades diárias, bem como aos profissionais que frequentam o
Conselho. Além da redução do custo com a aquisição de galões de água mineral.
2.3. A aquisição de estantes em aço se justifica considerando-se a necessidade de organização e melhor guarda dos
documentos em arquivo intermediário e permanente.
2.4. A aquisição de scanner para a Controladoria/GPO/CPL se justifica tendo em vista a necessidade de envio de um
grande volume mensal de documentos por e-mail, além da necessidade de tramitação via sistema online.
2.5. A aquisição de fragmentadora de papel se justifica pela necessidade de destruição de vários documentos oficiais
que não podem ser descartados intactos.
2.6. Aquisição de TV 50’ smart para instalação no Gabinete da Presidência e ASCOM, considerando que diariamente
são realizadas reuniões/apresentações técnicas ou administrativas nas quais há necessidade de apresentação de
planilhas, gráficos, organogramas etc.
2.7. Aquisição de estabilizadores, nobreak, filtro de linha, se devem à necessidade de reposição dos equipamentos
que já estão danificados pelo tempo de uso.
2.8. Aquisição de pen drive se deve a necessidade de atender à demanda das gerências deste Conselho, sobretudo
à GAOC que atende várias câmaras especializadas.
2.9. A aquisição de Access Point deve ser da mesma marca e modelo já utilizado pelo Conselho, de modo a
substituir o que está danificado pelo tempo de uso, além da necessidade de manutenção de um equipamento como
reserva técnica caso mais algum apresente problemas, outra marca ou modelo pode não ser compatível com a
configuração já utilizada e poderá causar incompatibilidade com a estrutura atual e consequentemente transtornos
aos usuários do CREA-SE.
3. – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei Federal nº. 10.520
subsidiadas pela Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações, Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006,
alteradas pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014.
4. – CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO:
4.1. A entrega será feita de forma parcelada, mediante Ordem de Fornecimento expedida pela Autoridade
Competente, no prazo de entrega de 30 (trinta) dias contados do recebimento da autorização.
4.2. No ato da entrega será exigida a apresentação dos seguintes documentos:
4.2.1. Ordem de fornecimento;
4.2.2. Nota fiscal;
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4.2.3. Manuais de operação, certificados de garantia do fabricante inclusive de componentes e acessórios (quando
houver) e demais documentos relativos aos equipamentos, em português;
4.2.4. Lista dos locais onde o CREA/SE poderá obter assistência técnica especializada relativa ao equipamento,
dentro do Estado de Sergipe.
4.3. A entrega se dará no Almoxarifado do CREA/SE.
4.4. Os equipamentos serão recebidos e conferidos por Servidor designado pela Autoridade Competente que
atestará o recebimento através de aposição de carimbo na Nota Fiscal;
4.5. No caso dos equipamentos entregues não atenderem as especificações do Edital e seus Anexos a Contratada
deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
comunicação expedida pela Autoridade Competente, sob pena, de aplicação das penalidades estabelecidas na
Minuta de Contrato.
4.6. Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo
com assinatura e as encaminhará ao CREA/SE para pagamento.
5. – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. O pagamento será efetuado de forma parcelada de acordo com a entrega, mediante apresentação dos
seguintes documentos:
5.1.1. Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);
5.1.2. Prova de regularidade junto as Fazendas Federal e INSS, Estadual e Municipal e FGTS;
5.1.3. Prova de inexistência de débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação da CNDT;

5.2. Os documentos de cobrança relacionados acima deverão ser apresentados no endereço Av. Dr. Carlos
Rodrigues da Cruz, 1.710 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, CEP 49081-015 - Aracaju - SE, dos quais
após atestados pela autoridade competente e aprovados pelo Fiscal do Contrato serão encaminhados ao Setor
Financeiro para fins de liquidação da despesa e inclusão na lista classificatória de credores;
5.3. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o CREA/SE efetuará o pagamento das faturas
até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria.
5.4. Os pagamentos das obrigações relativas ao contrato devem obedecer e cumprir a ordem cronológica das datas
das respectivas exigências, a teor do que dispõe o art. 7º § 2º, inciso III da Lei nº. 4.320/64, art. 5º. e 7º., § 2º., inciso
III da lei nº. 8.666/93.
6. – ESPECIFICAÇÕES:
Item

Especificação Técnica Dos Equipamentos

Unid.

Quant.
Total

01

Purificador
de
Água
Tipo
de
filtragem/purificação: Retenção de partículas,
Redução de Cloro, Desodorização. Elimina
sabores.
Alimentação: Energia Elétrica
Tensão/Voltagem: 127V
Tipo de Refrigeração: Compressor a Gás
Temperatura: Natural e Gelada
Serpentina externa (fácil higienização)

UN

03

Valor Unitário

R$ 977,92
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02

03

04

Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar
Grande vazão: copo cheio em poucos segundos
Fixação na parede
Filtro Refil: Facilidade de substituição (Girou
trocou)
Vida útil do filtro: 3.000 L / até 6 meses
Volume Interno do Aparelho (L): Mínimo de 2L
Cada purificador deverá vir acompanhado de 03
filtros (Refil).
Estante metálica - Em aço, medindo
aproximadamente 1,90m x 0,90m x 0,40 m, no
mínimo 05 prateleiras reguláveis, anticorrosivo,
pintura esmaltada, cor cinza.
Scanner – Digitalizador de documentos coloridos
com alimentador de folhas, duplex que captura
frente e verso de uma só vez;
Tipo de Sensor: (CIS) Contact Image Sensor;
Resolução ótica mínima: 600 dpi;
Fonte de Luz: LED RGB de 03 cores;
Máxima Resolução interpolada mínima: 1200 dpi;
Modo de digitalização colorida/tons de cinza
(profundidade de bits): RGBx30 bits/24 bits saída;
Botões omitir detecção de frente e verso, modo
lento de digitalização, digitalizar, cancelar;
ADF: Capacidade mínima de 50 páginas,
Tamanhos aceitáveis do documento: Máx. 21,6 x
609,6 cm e Mín. 5x5 cm, Gramatura do papel de
27 a 413 g/m³;
Velocidade de digitalização: 35 ppm simplex, 70
ipm duplex (preto, branco, cinza ou colorido);
Conectividade: Mínimo USB 3.0 de alta velocidade;
Ciclo de Trabalho por dia: Mínimo de 4.000
páginas;
Requisitos do sistema: Windows 7, 8/8.1, 10, MAC
OS X 10.6.8-10.11.x;
Voltagem AC 100-240 V;
Características ecológicas: RoHS, produto
reciclável, ENERGY STAR;
Produto novo sem qualquer uso anterior e com
garantia mínima de 1 ano.
Fragmentadora – 110v ou bivolt;

UN

06

R$ 238,03

R$ 1.428,18

R$ 2.998,00

R$ 2.998,00

01
UN

Tipo de Corte: Partículas;
Tamanho do Corte: 3,9 x 38mm – Nível 4 (P –
Norma Din 66399);
Abertura: 230mm;
Capacidade: 15 folhas 75g/m², CD/DVD, cartão,
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05

06

grampos e clipes pequenos;
Velocidade: 2,7 m / min;
Tempo de Funcionamento: 10 minutos;
Tempo de resfriamento: 20 Minutos;
Nível de ruído: Máximo de 65dB em atendimento
a lei federal 6514/77, NBR
10152 e NB 95;
Sensor Automático de Papel: Sim;
Sensor de Cesto cheio: Sim;
Sensor de Aquecimento: Sim;
Sensor de Sobrecarga: Sim;
Abertura para CD/Cartão: Sim;
Rodízios: Sim;
Controles Manuais: Retrocesso e Liga/Desliga;
Capacidade do Cesto: 26 Litros;
Tipo do cesto: Gaveta;
Televisor: Smart TV 55"
Tipo de TV: Smart TV;
Polegadas da tela: 55"; '
Resolução: 4K - 3840 x 2160
Conexões:
3
Entradas
HDMI (mínimo)
2
Entradas
USB (mínimo)
1
Entrada
vídeo
componente
1 Entrada vídeo composto (entrada comum por
componente)
1
Entrada
de
rede
1 Entrada RF (terrestre/entrada de cabo)
1 Saída de cabo óptico digital
Wi-Fi: Wi-Fi integrado;
Conversor Digital: Conversor Digital Integrado;
Recurso de Vídeo:
Formato da Tela (ajustável): 16:9;
Angulo de visão: 178/178;
Frequência da Tela (Hz - MR): 120;
Cabo de força (Padrão ABNT): 01
Manuais do Usuário em português: 01;
Controle remoto: 01;
Pilhas do controle remoto: 01 par;
Base de fixação (pé): 01 conjunto;
Televisor: Smart TV 49"
Tipo de TV: Smart TV;
Polegadas da tela: 49"; '
Resolução: Full HD - 1920 x 1080
Conexões:
2
Entradas
HDMI (mínimo)
1
Entradas
USB (mínimo)

01

R$ 1.333,59

R$ 1.333,59

01

R$ 3.595,60

01

R$ 2.631,75
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07

08

1
Entrada
vídeo
componente
1 Entrada vídeo composto (entrada comum por
componente)
1
Entrada
de
rede
1 Entrada RF (terrestre/entrada de cabo)
1 Saída de cabo óptico digital
Wi-Fi: Wi-Fi integrado;
Conversor Digital: Conversor Digital Integrado;
Recurso de Vídeo:
Formato da Tela (ajustável): 16:9;
Frequência da Tela (Hz - MR): 60;
Cabo de força (Padrão ABNT): 01
Manuais do Usuário em português: 01;
Controle remoto: 01;
Pilhas do controle remoto: 01 par;
Base de fixação (pé): 01 conjunto;
Estabilizador - Entrada e saída 110-115V (mínimo
1000VA)
Estabilizador 06 estágios de regulação
06 tomadas de saída padrão NBR 14136
Filtro de Linha
Atende à norma NBR 14373:2006
Função true RMS: indica para todos os tipos de
rede, principalmente redes instáveis
Gabinete em plástico antichama
Leds coloridos no painel frontal: indicam as
condições de funcionamento da rede elétrica –
normal, alta crítica e baixa crítica
Nobreak –
Fator de Potência:0,62;
Potência W (Real):1984W;
Tensão Entrada: Bivolt automático (115/127V~ ou
220V~);
Tensão Saída:115v ~ (sufixo Bi);
Variação de tensão de entrada: +/- 10%;
Frequência de entrada 60hz: +/- 5%;
Variação da tensão de saída: +/- 6% (em rede) e
+/- 10% (em inversor);
Distorção harmônica: < 3%;
Quantidade Baterias Internas: 2 de 17ah, com
autonomia mínima de 150 minutos;
Forma de Onda: Senoidal Pura;
Proteção contra: sobrecarga, curto-circuito, sobre
tensão, surto de tensão, subtensão, aquecimento
de inversor;
Engate para Bateria Externa: Sim;
Tempo máximo de recarga das baterias: 08 horas;

20

R$ 196,05

R$ 3.921,00

R$ 3.492,00

R$ 6.984,00

02
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09

10

11

Gerenciável: Sim;
Software de gerenciamento compatível com:
Windows XP, Vista, 7 e 8 de 32 e 64bits;
Interface de comunicação: usb, leds de sinalização
para ligado, rede elétrica, baterias, etc;
Número de tomadas:10 (com no mínimo 4
tomadas 20 A);
Potência VA:3200VA
Garantia:1 Ano
Padrão Tomada: Padrão Novo ABNT NBR:14136
Filtro de linha
6 tomadas
Potencia: com potência de 1270w em 127v, 2200w
em 220v;
Tensão alimentação: 110/220;
Cabo tripolar certificado pelo INMETRO;
Gabinete de plástico ABS;
Plugues e tomadas compatíveis com a NBR
14136 ;
Amperagem: 10ª;
Comprimento do cabo: cabo com mínimo de 2,00
metro;
Fusível: com fusível e porta fusível reserva
Pen drive
Capacidade mínima de armazenamento: 16
Gigabytes
Interface: USB 2.0
Velocidade de transmissão mínima: leitura de
15mb/s e gravação 10mb/s
Compatibilidade: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP,
2000, MAC e Linux.
Modelo: Não retrátil.
Acess Point
Marca: D-Link
Modelo: DAP-2360
Alimentação Elétrica: Entrada de 100-240V, PoE
(802.3af), Saída: 12V / 1A;
Antena (Ganho): 5dBi;
Antena (Quantidade): 2(dois);
Antena (Tipo): Externa;
Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz;
Gabinete: Metal;
Interfaces
do
Dispositivo: 1
x
LAN
10/100/1000Mbps, Wireless N;
Modos de Operação: Access Point, Cliente
Wireless, WDS, WDS + AP;
Padrões Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11n;

R$ 602,70
10

R$ 60,27

20

R$ 25,15

R$ 503,00

02

R$ 870,98

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz,1710 Bairro: Capucho – CEP. 49.081-015 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco – Aracaju/Se
fone: 79-3234-3032 – home page: www.crea-se.org.br e –mail: licitacao@crea-se.org.br

R$ 1.741,96

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA/SE
Compromisso com o profissional e a sociedade.

Tecnologia Wi-Fi: N300;
Velocidade Wi-Fi 2.4GHz: 300Mbps;
Gerenciamento: Web Browser (HTTP & HTTPS),
Telnet, SNMP v1, v2c, and v3
Central WiFiManager, SSH, AP Array

TOTAL

R$ 28.673,54

7. DO PRAZO/CONDIÇÕES/LOCAL DE ENTREGA/RECEBIMENTO
7.1. Os equipamentos, objeto deste contrato, deverão ser entregues no local indicado pelo CREA/SE, de forma
parcelada, de acordo com a solicitação do órgão, sendo conferida por servidor do órgão as quantidades solicitadas,
a marca e validade do produto, devendo ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da
solicitação, e mediante apresentação dos seguintes documentos:
a)
Ordem(ns) de Fornecimento expedida pela Autoridade Competente;
b)
Nota(s) Fiscal(is) correspondente à(s) Ordem(ns) de Fornecimento,);
c)
Prova de regularidade junto as Fazendas Federal e INSS, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, válidas no
prazo mínimo de 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal;
d) Manuais de operação, certificados de garantia do fabricante inclusive de componentes e acessórios (quando
houver) e demais documentos relativos aos equipamentos, em português;
e) Lista dos locais onde o CREA/SE poderá obter assistência técnica especializada relativa ao equipamento, dentro
do Estado de Sergipe.
7.2. Todos os equipamentos terão o prazo mínimo de garantia de 01 (um) ano e não serão aceitos equipamentos
que não tenham assistência técnica especializada dentro do Estado de Sergipe.
7.3. A entrega se dará no Almoxarifado do CREA/SE.
7.4. Os equipamentos serão recebidos e conferidos por Servidor designado pela Autoridade Competente que
atestará o recebimento através de aposição de carimbo na Nota Fiscal;
7.5. No caso dos equipamentos entregues não atenderem as especificações do Edital e seus Anexos a Contratada
deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
comunicação expedida pela Autoridade Competente, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas neste
Contrato.
7.6. Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo
com assinatura e as encaminhará para o pagamento.
7.8. O fornecimento executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta do adjudicatário
será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;
7.9. Caberá ao Responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is)
Fatura(s) correspondentes ao fornecimentos executados, em conformidade com as especificações contidas no
contrato, bem como a conferência do prazo de validade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista.
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7.10. Na hipótese de haver certidões vencidas ou ainda incorreções na(s) Nota(s) Fiscal(is) a mercadoria não será
recebida, devendo o Responsável pelo Almoxarifado informar as falhas encontradas ao Fiscal do Contrato para que
o mesmo proceda com o registro das(s) ocorrência(s), sendo concedido a CONTRATADA um prazo de até 15
(quinze) dias para retificação do(s) documentos(s);
7.11. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que foi notificada, sem que a CONTRATADA apresente a
documentação hábil para entrega dos materiais, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE,
ficando assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos materiais
efetivamente entregues e atestados.
8. – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:
8.1. Durante a vigência deste contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada por Servidor designado pelo
CREA/SE;
8.2. O Servidor designado no subitem 8.1, será denominado o FISCAL DO CONTRATO, do qual terá a
responsabilidade de anotar em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas observadas;
8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas a
Autoridade Competente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
8.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução deste Contrato, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades,
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, diretamente ou por prepostos designados.

Aracaju (SE), 10 de abril de 2018.

Adriana Vieira da Silva
Gerente de Gestão e Infraestrutura
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO (ART. 30, III da lei nº. 8.666/93)

REFERENTE: Pregão Presencial n°. ___/2018.
OBJETO: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CREA/SE.
Para fins de participação no Processo de Licitação acima descrito, a empresa ____________________, inscrita no
CNPJ sob nº. __________________, por intermédio de seu Representante Legal Srº. _________________, estado
civil _______________, profissão ________________, portador da RG nº. ______________ e do CPF nº.
_________________, DECLARA: que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para
entrega dos equipamentos objeto do processo de licitação mencionado, e que aceita e cumprirá fielmente todas as
suas exigências;

_______________/___, (data da abertura dos envelopes).

(Identificação e Assinatura do Declarante).
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

OUTORGANTE: (informar o nome da empresa, n°. do CNPJ, endereço completo e telefone).
OUTORGADO: (informar o nome completo da pessoa que vai representar a empresa, n°. da RG, n°. do CPF,
endereço completo e telefone).
PODERES: Praticar todos os atos relativos à licitação na modalidade Pregão Presencial nº. ____/2018, em especial
apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, formular ofertas e lances verbais, negociar preços,
impugnar, recorrer, declarar a intenção de interpor recurso, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos
de interposição de recursos e do direito aos mesmos, assinar atas e documentos, a que tudo será dado como legal,
firme e valioso.

_______________/_____, (data da abertura dos envelopes).

(Identificação e Assinatura do Outorgante).
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA
________/__, ______ de _______ de 2018.
AO
Pregoeiro
Referente Presencial Pregão n°. ____/2018.
Prezado Senhor,
A empresa __________________________, CNPJ _______________, estabelecida ________________,
telefone/fax _________________, e-mail ______________________, submete a apreciação de Vossa Senhoria, sua
proposta relativa à licitação em epígrafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/SE.
Entregaremos os equipamentos no CREA/SE, no Almoxarifado, sito à Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.710 Centro Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, CEP 49081-015 - Aracaju – SE, dentro do prazo de 30 (trinta) dias
úteis, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Autoridade Competente.
Todos os equipamentos possuem de 01 (um) ano e assistência técnica especializada no Estado de Sergipe.
A nossa proposta totalizou em R$ _______________________.
O pagamento de forma parcelada de acordo com a entrega.
Manteremos nossa proposta válida até 60 (dias) dias de sua abertura.
Declaramos que nos preços ofertados estão inclusas todas as despesas com transporte, taxas, tributos, impostos,
encargos etc.
Segue em anexo planilha com a especificação completa dos equipamentos, marcas, preços unitários e totais.
Dados pessoais do Representante Legal:
Nome:
RG n°:
Dados Bancários:
CPF n°:
Banco:
Estado Civil:
Agência:
Endereço:
Conta Corrente:
Sem mais,
Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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PROPOSTA FINANCEIRA

Item

01

02

03

Especificação Técnica Dos Equipamentos
Purificador
de
Água
Tipo
de
filtragem/purificação: Retenção de partículas,
Redução de Cloro, Desodorização. Elimina
sabores.
Alimentação: Energia Elétrica
Tensão/Voltagem: 127V
Tipo de Refrigeração: Compressor a Gás
Temperatura: Natural e Gelada
Serpentina externa (fácil higienização)
Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar
Grande vazão: copo cheio em poucos segundos
Fixação na parede
Filtro Refil: Facilidade de substituição (Girou trocou)
Vida útil do filtro: 3.000 L / até 6 meses
Volume Interno do Aparelho (L): Mínimo de 2L
Cada purificador deverá vir acompanhado de 03
filtros (Refil).
Estante metálica - Em aço, medindo
aproximadamente 1,90m x 0,90m x 0,40 m, no
mínimo 05 prateleiras reguláveis, anticorrosivo,
pintura esmaltada, cor cinza.
Scanner – Digitalizador de documentos coloridos
com alimentador de folhas, duplex que captura
frente e verso de uma só vez;
Tipo de Sensor: (CIS) Contact Image Sensor;
Resolução ótica mínima: 600 dpi;
Fonte de Luz: LED RGB de 03 cores;
Máxima Resolução interpolada mínima: 1200 dpi;
Modo de digitalização colorida/tons de cinza
(profundidade de bits): RGBx30 bits/24 bits saída;
Botões omitir detecção de frente e verso, modo lento
de digitalização, digitalizar, cancelar;
ADF: Capacidade mínima de 50 páginas, Tamanhos
aceitáveis do documento: Máx. 21,6 x 609,6 cm e
Mín. 5x5 cm, Gramatura do papel de 27 a 413 g/m³;
Velocidade de digitalização: 35 ppm simplex, 70 ipm
duplex (preto, branco, cinza ou colorido);
Conectividade: Mínimo USB 3.0 de alta velocidade;
Ciclo de Trabalho por dia: Mínimo de 4.000 páginas;
Requisitos do sistema: Windows 7, 8/8.1, 10, MAC
OS X 10.6.8-10.11.x;

Unid.

Quant.
Total

UN

03

Valor Unitário

R$ 977,92

UN

06

Valor Total

R$ 2.933,76

R$ 238,03

R$ 1.428,18

R$ 2.998,00

R$ 2.998,00

01

UN
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Voltagem AC 100-240 V;
Características ecológicas: RoHS, produto reciclável,
ENERGY STAR;
Produto novo sem qualquer uso anterior e com
garantia mínima de 1 ano.
Fragmentadora – 110v ou bivolt;

04

05

Tipo de Corte: Partículas;
Tamanho do Corte: 3,9 x 38mm – Nível 4 (P –
Norma Din 66399);
Abertura: 230mm;
Capacidade: 15 folhas 75g/m², CD/DVD, cartão,
grampos e clipes pequenos;
Velocidade: 2,7 m / min;
Tempo de Funcionamento: 10 minutos;
Tempo de resfriamento: 20 Minutos;
Nível de ruído: Máximo de 65dB em atendimento a
lei federal 6514/77, NBR
10152 e NB 95;
Sensor Automático de Papel: Sim;
Sensor de Cesto cheio: Sim;
Sensor de Aquecimento: Sim;
Sensor de Sobrecarga: Sim;
Abertura para CD/Cartão: Sim;
Rodízios: Sim;
Controles Manuais: Retrocesso e Liga/Desliga;
Capacidade do Cesto: 26 Litros;
Tipo do cesto: Gaveta;
Televisor: Smart TV 55"
Tipo de TV: Smart TV;
Polegadas da tela: 55"; '
Resolução: 4K - 3840 x 2160
Conexões:
3
Entradas
HDMI (mínimo)
2
Entradas
USB (mínimo)
1
Entrada
vídeo
componente
1 Entrada vídeo composto (entrada comum por
componente)
1
Entrada
de
rede
1 Entrada RF (terrestre/entrada de cabo)
1 Saída de cabo óptico digital
Wi-Fi: Wi-Fi integrado;
Conversor Digital: Conversor Digital Integrado;
Recurso de Vídeo:
Formato da Tela (ajustável): 16:9;
Angulo de visão: 178/178;
Frequência da Tela (Hz - MR): 120;

R$ 1.333,59

R$ 1.333,59

01

01
R$
3.595,60

R$
3.595,60
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06

07

Cabo de força (Padrão ABNT): 01
Manuais do Usuário em português: 01;
Controle remoto: 01;
Pilhas do controle remoto: 01 par;
Base de fixação (pé): 01 conjunto;
Televisor: Smart TV 49"
Tipo de TV: Smart TV;
Polegadas da tela: 49"; '
Resolução: Full HD - 1920 x 1080
Conexões:
2
Entradas
HDMI (mínimo)
1
Entradas
USB (mínimo)
1
Entrada
vídeo
componente
1 Entrada vídeo composto (entrada comum por
componente)
1
Entrada
de
rede
1 Entrada RF (terrestre/entrada de cabo)
1 Saída de cabo óptico digital
Wi-Fi: Wi-Fi integrado;
Conversor Digital: Conversor Digital Integrado;
Recurso de Vídeo:
Formato da Tela (ajustável): 16:9;
Frequência da Tela (Hz - MR): 60;
Cabo de força (Padrão ABNT): 01
Manuais do Usuário em português: 01;
Controle remoto: 01;
Pilhas do controle remoto: 01 par;
Base de fixação (pé): 01 conjunto;
Estabilizador - Entrada e saída 110-115V (mínimo
1000VA)
Estabilizador 06 estágios de regulação
06 tomadas de saída padrão NBR 14136
Filtro de Linha
Atende à norma NBR 14373:2006
Função true RMS: indica para todos os tipos de
rede, principalmente redes instáveis
Gabinete em plástico antichama
Leds coloridos no painel frontal: indicam as
condições de funcionamento da rede elétrica –
normal, alta crítica e baixa crítica

R$ 2.631,75

R$ 2.631,75

R$ 196,05

R$ 3.921,00

01

20
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08

09

10

Nobreak –
Fator de Potência:0,62;
Potência W (Real):1984W;
Tensão Entrada: Bivolt automático (115/127V~ ou
220V~);
Tensão Saída:115v ~ (sufixo Bi);
Variação de tensão de entrada: +/- 10%;
Frequência de entrada 60hz: +/- 5%;
Variação da tensão de saída: +/- 6% (em rede) e +/10% (em inversor);
Distorção harmônica: < 3%;
Quantidade Baterias Internas: 2 de 17ah, com
autonomia mínima de 150 minutos;
Forma de Onda: Senoidal Pura;
Proteção contra: sobrecarga, curto-circuito, sobre
tensão, surto de tensão, subtensão, aquecimento de
inversor;
Engate para Bateria Externa: Sim;
Tempo máximo de recarga das baterias: 08 horas;
Gerenciável: Sim;
Software de gerenciamento compatível com:
Windows XP, Vista, 7 e 8 de 32 e 64bits;
Interface de comunicação: usb, leds de sinalização
para ligado, rede elétrica, baterias, etc;
Número de tomadas:10 (com no mínimo 4 tomadas
20 A);
Potência VA:3200VA
Garantia:1 Ano
Padrão Tomada: Padrão Novo ABNT NBR:14136
Filtro de linha
6 tomadas
Potencia: com potência de 1270w em 127v, 2200w
em 220v;
Tensão alimentação: 110/220;
Cabo tripolar certificado pelo INMETRO;
Gabinete de plástico ABS;
Plugues e tomadas compatíveis com a NBR 14136 ;
Amperagem: 10ª;
Comprimento do cabo: cabo com mínimo de 2,00
metro;
Fusível: com fusível e porta fusível reserva
Pen drive
Capacidade mínima de armazenamento: 16
Gigabytes
Interface: USB 2.0
Velocidade de transmissão mínima: leitura de
15mb/s e gravação 10mb/s

R$ 3.492,00

R$ 6.984,00

02

R$ 602,70
10

R$ 60,27

20
R$ 25,15

R$ 503,00

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz,1710 Bairro: Capucho – CEP. 49.081-015 - Centro Adm. Gov. Augusto Franco – Aracaju/Se
fone: 79-3234-3032 – home page: www.crea-se.org.br e –mail: licitacao@crea-se.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - CREA/SE
Compromisso com o profissional e a sociedade.

11

Compatibilidade: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP,
2000, MAC e Linux.
Modelo: Não retrátil.
Acess Point
Marca: D-Link
Modelo: DAP-2360
Alimentação Elétrica: Entrada de 100-240V, PoE
(802.3af), Saída: 12V / 1A;
Antena (Ganho): 5dBi;
Antena (Quantidade): 2(dois);
Antena (Tipo): Externa;
Frequência Wi-Fi: 2,4 GHz;
Gabinete: Metal;
Interfaces do Dispositivo: 1 x LAN 10/100/1000Mbps,
Wireless N;
Modos de Operação: Access Point, Cliente Wireless,
WDS, WDS + AP;
Padrões Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11n;
Tecnologia Wi-Fi: N300;
Velocidade Wi-Fi 2.4GHz: 300Mbps;
Gerenciamento: Web Browser (HTTP & HTTPS),
Telnet, SNMP v1, v2c, and v3
Central WiFiManager, SSH, AP Array

02

R$ 870,98

R$ 1.741,96

R$ 28.673,54

TOTAL
Local e data.
Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REFERENTE: Pregão Presencial n°. ___/2018.
OBJETO: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CREA/SE.
.
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob n°. _______________________, estabelecida
__________________, por intermédio de seu(ua) representante legal Srº(ª). ____________________, brasileiro(a),
maior, capaz, estado civil ____________________, profissão ____________________, residente e domiciliado(a)
_________________, portador(a) da RG nº. _______________ e do CPF nº. ________________, DECLARA, em
obediência ao Art. 4°, item VII, da Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigido no item 11.0 do edital do pregão presencial acima referido.

Local e data.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

REFERENTE: Pregão Presencial n°. ___/2018.
OBJETO: AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
CREA/SE.
.
A empresa _______________________________, inscrita no CNPJ sob n°. _________________________,
estabelecida ______________________, por intermédio de seu(ua) representante legal Srº(ª).
____________________, brasileiro(a), maior, capaz, residente e domiciliado(a) ____________________, estado
civil _________________, profissão _________________, portador(a) da RG nº. _________________ e do CPF nº.
_____________________, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº. 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com X, conforme o caso):
( ) não emprega menor de dezesseis anos.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_______________/_____, (data da abertura dos envelopes).
(Identificação e Assinatura do Declarante).
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/SE,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O CREA/SE E A EMPRESA
__________________________, CONFORME ADIANTE.
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Aquisição dos Equipamentos Permanentes para Atender as
Necessidades do CREA/SE, reuniram-se, de um lado o CREA/SE, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrito no CNPJ sob nº. 13.136.890/0001-05 com sede administrativa na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1.710 Centro Adm. Gov. Augusto Franco, Capucho, CEP 49081-015 - Aracaju - SE, aqui representado pelo seu Presidente
o Srº. _____________________________________, brasileiro, maior, capaz, casado, comerciante, portador do CPF
nº. _______________________ RG nº. ___________________ SSP/SP, residente e domiciliado em
___________/SE, CEP ____________________, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do
outro lado à empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob n°.
____________________________, representada pelo Senhor(a) ________________, RG n° ___________e CPF
n°. ______________, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, têm justo e contratado o integral
cumprimento das cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VINCULAÇÃO AO EDITAL
1.1. O presente contrato vincula-se às determinações das Leis nº. 10.520/2002 e 8.666/93, Lei Complementar n°.
123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014, e as exigências
e condições geral do Edital da Licitação modalidade Pregão Presencial n°. ____/2018 e a proposta elaborada pela
CONTRATADA, passando tais documentos, a fazerem parte integrante do presente instrumento para todos os fins
de direito.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DO CREA/SE.
Nº de
Ordem
1.
2.
3.
4.
5.

Descrição

Und

Qnt

Marca

Preço
Unitário

Preço Total

Total:
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
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3.1. O contrato tem como valor total a importância de R$ ___________________
(___________________________), de acordo com as especificações, quantidades e os valores unitários
discriminados para cada item contratado relacionados na cláusula anterior.

3.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada de acordo com a entrega, mediante apresentação dos
seguintes documentos:
3.2.1. Nota(s) Fiscal(is) atestada(s) e liquidada(s);
3.2.2. Prova de regularidade junto as Fazendas Federal e INSS, Estadual e Municipal, INSS e FGTS;
3.2.3. Prova de inexistência de débitos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho mediante apresentação da CNDT;
3.3. Havendo disponibilidade financeira e cumpridas as formalidades, o CREA/SE efetuará o pagamento das faturas
até o décimo dia útil da apresentação das mesmas na Tesouraria;
3.4. Os pagamentos das obrigações devem obedecer e cumprir a ordem cronológica das datas das respectivas
exigências, a teor do que dispõe o art. 7º § 2º, inciso III da Lei nº 4.320/64, art. 5º e 7º, § 2º, inciso III da lei nº
8.666/93.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes do objeto deste PREGÃO correrão por conta da dotação orçamentária prevista do
exercício financeiro de 2018:
6.2.2.1.2.01.03.02 – Máquinas e Equipamentos
6.2.2.1.1. 02.01.03.001 – Móveis e Utensílios (estantes metálicas)
6.2.2.1.1.04.03.01.008 – Materiais de Informática
CLAUSULA QUINTA – DO REAJUSTE
5.1. O preço proposto é fixo e irreajustável.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1. O presente Contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2018.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO/CONDIÇÕES/LOCAL DE ENTREGA/RECEBIMENTO
7.1. Os equipamentos, objeto deste contrato, deverão ser entregues no local indicado pelo CREA/SE, de forma
parcelada, de acordo com a solicitação do órgão, sendo conferida por servidor do órgão as quantidades solicitadas,
a marca e validade do produto, devendo ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da
solicitação, e mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Ordem(ns) de Fornecimento expedida pela Autoridade Competente;
b) Nota(s) Fiscal(is) correspondente à(s) Ordem(ns) de Fornecimento,);
c) Prova de regularidade junto as Fazendas Federal e INSS, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT, válidas no
prazo mínimo de 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal;
d) Manuais de operação, certificados de garantia do fabricante inclusive de componentes e acessórios (quando
houver) e demais documentos relativos aos equipamentos, em português;
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e) Lista dos locais onde o CREA/SE poderá obter assistência técnica especializada relativa ao equipamento,
dentro do Estado de Sergipe.

7.2. Todos os equipamentos terão o prazo mínimo de garantia de 01 (um) ano e não serão aceitos equipamentos
que não tenham assistência técnica especializada dentro do Estado de Sergipe.
7.3. A entrega se dará no Almoxarifado do CREA/SE.
7.4. Os equipamentos serão recebidos e conferidos por Servidor designado pela Autoridade Competente que
atestará o recebimento através de aposição de carimbo na Nota Fiscal;
7.5. No caso dos equipamentos entregues não atenderem as especificações do Edital e seus Anexos a Contratada
deverá providenciar a substituição dos mesmos no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
comunicação expedida pela Autoridade Competente, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas neste
Contrato.
7.6. Cumpridas as formalidades a Autoridade Competente atestará as Notas Fiscais através de aposição de carimbo
com assinatura e as encaminhará para o pagamento.
7.8. O fornecimento executado em desacordo com o estipulado neste instrumento e na proposta do adjudicatário
será rejeitado, parcial ou totalmente, conforme o caso;
7.9. Caberá ao Responsável pelo Almoxarifado, o recebimento e a atestação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Fatura(s)
correspondentes ao fornecimentos executados, em conformidade com as especificações contidas no contrato, bem
como a conferência do prazo de validade das certidões de regularidade fiscal e trabalhista.
7.10. Na hipótese de haver certidões vencidas ou ainda incorreções na(s) Nota(s) Fiscal(is) a mercadoria não será
recebida, devendo o Responsável pelo Almoxarifado informar as falhas encontradas ao Fiscal do Contrato para que
o mesmo proceda com o registro das(s) ocorrência(s), sendo concedido a CONTRATADA um prazo de até 15
(quinze) dias para retificação do(s) documentos(s);
7.11. Decorridos 15 (quinze) dias contados da data em que foi notificada, sem que a CONTRATADA apresente a
documentação hábil para entrega dos materiais, o Contrato será rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE,
ficando assegurado à CONTRATADA, tão somente, o direito ao recebimento do pagamento dos materiais
efetivamente entregues e atestados.
CLAUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1. As sanções contratuais serão: advertência; multa; suspensão temporária para participação em licitação e
impedimento de contratar e declaração de inidoneidade, observando-se:
8.1.1. ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha
concorrido;
8.1.2 - MULTA:
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a) Multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total da contratação, até o máximo de 2% (dois
por cento) pelo atraso injustificado na entrega dos equipamentos e na execução de qualquer obrigação
contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda,
recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o
recolhimento no prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
b) Multa 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação pela inexecução parcial ou total
injustificadamente na entrega dos equipamentos e execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo
estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
8.1.3 - SUSPENSÃO – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
8.1.4 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade
pertinente, o atraso superior a 10 (dez) dias do indicado para entrega do objeto, após a aplicação da multa prevista
na alínea “a” do subitem 8.1.2.
8.3. A sanção prevista no subitem 8.1.4, poderá ser imposta cumulativamente com as demais, acarretando, inclusive
na rescisão contratual.
8.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
9.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei Federal nº. 8.666/93, c/c o inciso XII, do artigo 55, do
mesmo Diploma Legal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
10.1 – Dos encargos da CONTRATANTE:
10.1.1. Permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE, para entregar
notas fiscais/faturas e outros documentos;
10.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
10.1.3. Impedir que terceiros execute o fornecimento objeto deste contrato;
10.1.4. Efetuar os pagamentos devidos pelo fornecimento dos equipamentos, desde que cumpridas todas as
exigências do contrato;
10.1.5. Comunicar, oficialmente, à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas;
10.1.6. Expedir as ordens de fornecimento e encaminhar a CONTRATADA em tempo hábil ao seu perfeito
atendimento.
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10.1.7. Fiscalizar a execução e aplicar as penalidades estabelecidas neste contrato.
10.1.8. Recusar qualquer equipamento que não atenda as exigências do padrão de qualidade ou quando houver
divergência de peso, marcas, quantidades e embalagens com as estabelecidas neste contrato e na proposta da
contratada.

10.2 - Dos Encargos da CONTRATADA:
10.2.1. Fornecer o objeto contratado na forma e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e neste Contrato,
observada sua proposta e cláusula segunda deste termo;
10.2.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
10.2.2.1. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não
transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva,
com a CONTRATANTE.
10.2.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1. Durante a vigência deste contrato, sua execução será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor
______________________________ CPF nº. __________________________, lotado no CREA/SE;
11.2. O Servidor designado no subitem 11.1, será denominado o FISCAL DO CONTRATO, do qual terá a
responsabilidade de anotar em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas observadas;
11.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas a
Autoridade Competente, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
11.4. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução deste Contrato, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessas responsabilidades,
exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento, diretamente ou por prepostos designados.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO
12.1. No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento), nos temos do Art. 65, §§1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores
alterações.
12.2. A Contratada fica obrigada, a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se
fizerem necessária, até o limite estabelecido.
12.3. As supressões acima do limite estabelecido, só poderão ser efetuadas mediante acordo celebrado entre as
partes, conforme preceitua o Art. 65, §2°, II, da Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
13.1. A rescisão contratual poderá ser:
13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
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13.1.2. Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Licitação, desde que haja
conveniência para esta Administração Pública;
13.1.3. Judicial nos termos da Legislação.
13.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:
13.2.1. O não cumprimento das cláusulas contratuais e especificações;
13.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais e especificações;
13.2.3. A lentidão de seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão da
entrega total do objeto contratado.
13.2.4. A paralisação injustificada do fornecimento;
13.2.5. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como a de seus superiores;
13.2.6. O cometimento reiterado de faltas na sua execução;
13.2.7. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da licitante;
13.2.8. O atraso no pagamento das faturas devidas por mais de 30(trinta) dias consecutivos, posteriores ao seu
vencimento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para quaisquer ações decorrentes do presente Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju/SE, com
exclusão de outro qualquer por mais privilegiado que seja.
14.2. E, por se acharem justos e contratados, CONTRATANTE e CONTRATADA assinam o presente Contrato em
02(duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito jurídico na presença das testemunhas abaixo identificadas.
Aracaju (SE), ____, de ______________, 2018.
__________________________________
CONTRATANTE
__________________________________
CONTRATADA
___________________________________
FISCAL DO CONTRATO
TESTEMUNHAS:

__________________________________CPF___________________
__________________________________CPF___________________
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