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LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE Nº 01/2021 

1 - O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 1ª REGIÃO PARÁ, autarquia pública 

federal instituída com base na Lei 8.662, de 7 de junho de 1993, com sede situada na Trav. Mauriti nº 

2786 - Marco – CEP 66.093-180 - Belém-Pará-Brasil, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

instituída pela Portaria CRESS 1ª Região Nº 31 de 12 de novembro de 2020, na forma que dispõe a 

Lei Federal n° 8.666/93, torna público que realizará LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA 

CONVITE, sendo objeto a seleção de empresa fornecedora de material de informática, conforme 

as especificações e condições estabelecidas no presente Convite.  

 

1.1. O presente certame licitatório será regido pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, por suas 

alterações posteriores, bem como pelas disposições consignadas neste Edital, constituindo-se 

Licitação do tipo “Menor Preço", tendo como critério de julgamento o menor preço global. 

   

1.2. As empresas interessadas deverão apresentar até às 15:00 horas do dia 04 de novembro de 

2021, na sede do Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região, localizada na Trav. Mauriti nº 2786 

– Marco-Belém, horário de funcionamento de 08:00 às 14:00 horas de segunda à sexta-feira, os 

02(dois) envelopes em sobrecartas lacradas: o “Envelope nº01 – Documentos de Habilitação”, deverá 

conter os documentos especificados no item 4; “Envelope nº 02 – Proposta de Preço” deverá conter 

os dados constantes no item 5. 

 

1.3. Às 15h00 do dia 04 de outubro de 2021, dar-se-á, em sessão pública, a abertura do envelope 

de HABILITAÇÃO, posteriormente, a abertura do envelope de PROPOSTA DE PREÇO, na presença 

dos licitantes, na sede do CRESS/PA, Trav. Mauriti nº 2786 – Marco-Belém. 

  

1.4. O CRESS, considerando a estimativa de adquirir 10 (dez) itens que compõem o objeto 

MATERIAL DE INFORMÁTICA, estima o valor global para aquisição deste, em até R$43.228,00 

(quarenta e três mil duzentos e vinte e oito reais).  

 

2 – OBJETO 

2.1 – Aquisição de material de informática: 4 Computadores Completos (gabinete, mouse, teclado, 

monitor), 3 Notebooks, 4 Nobreak, 5 Webcams, 5 Fones de ouvido, 4 Mouses, 4 Teclados, 5 Caixinhas 

de som para computador, 1 Scanner e 1 Roteador para atender as necessidades do Conselho Regional 

de Serviço Social – CRESS/ 1ª Região. Totalizando 10 (dez) itens.  

 

3 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

3.1. Os licitantes deverão entregar no dia e local definidos no item 1.2 deste edital, à Comissão 

Especial de Licitação, a documentação de habilitação, bem como a proposta de preço, em dois 

envelopes distintos, lacrados, opacos, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:  
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ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO  

Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região Carta Convite nº01/2021 

Nome da Empresa:  

Endereço da empresa:  

Razão Social Completa da empresa:  

 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO  

Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região Carta Convite nº 01/2021  

Nome da Empresa:  

Endereço da empresa:  

Razão Social Completa da empresa: 

  

 3.2- A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se aos licitantes que apresentem seus 

documentos de habilitação na ordem em que estão listados no item 4 deste edital, devidamente 

numerados por página. 

 

3.3- Expirado o horário de entrega dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela Comissão 

Especial de Licitação.   

 

3.4- Será de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega à Comissão 

Especial de Licitação dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas 

intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros.  

  

3.5- Não serão consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido postados os envelopes ou 

a entrega em local diferente do endereço indicado.   

 

3.6- No presente processo licitatório, somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa 

por ela credenciada. 

   

3.7- Na sessão pública para recebimento dos envelopes, o proponente/representante deverá apresentar-

se para credenciamento, junto aos membros da Comissão Especial de Licitação, devidamente munido 

de documento que o credencie (vide modelo do anexo do Edital) ou outro que comprove os 

necessários poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da proponente 

devendo participar e responder pela licitante representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a 

carteira de identidade ou outro documento equivalente.  

 

 3.7.1 - Em todo caso, deverá ser apresentada, juntamente com a carta de credenciamento, documento 

que comprove que o signatário do credenciamento possui poderes expressos para firmá-lo. 

 

3.7.2 - Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em separado e não 
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devem ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de documentos de habilitação 

ou de proposta de preço.  

  

3.7.3 - A falta de apresentação ou incorreção do credenciamento não inabilitará a licitante, mas obstará 

o representante de se manifestar e responder pela mesma.  

  

3.8-  Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

junto à Comissão Permanente de Licitação, sob pena de indeferimento do credenciamento para ambas.    

 

4 – DOS ENVELOPES – HABILITAÇÃO  

ENVELOPE Nº 1- HABILITAÇÃO 

Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos por cópia autenticada em cartório ou de 

publicação em órgão de Imprensa Oficial, ou ainda por cópia simples mediante a apresentação do 

documento original para conferência:  

 

4.1- Documentos relativos à habilitação jurídica: 

 a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresa Mercantis, a cargo 

da junta Comercial da respectiva sede. 

b) No caso de sociedades comerciais: Contrato Social ou Estatuto Social e sua alterações devidamente 

consolidadas e registradas nos órgãos competentes. 

c) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

d) No caso de sociedades simples: inscrição de ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

e) No caso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP): Certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição 

de micro empresa ou empresa de pequeno porte.  

 

4.2- Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:  

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

b) Prova de Inscrição no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do solicitante;  

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
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apresentação de certidão negativa.  

 

4.3- Documentos relativos à qualificação econômico-financeira 

a) Certidão Negativa de Falência ou concordata, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

4.4- Outros documentos 

a) Declaração de inexistência de fato que impeça a empresa proponente de participar do certame 

licitatório, bem como de que inexiste no quadro funcional da empresa, empregado menor de dezoito 

anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 

dezesseis anos, a não ser que seja contratado na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, 

podendo ser utilizado o modelo contido no anexo do presente edital.  

 

4.5- Todos os documentos deverão ser datilografados ou digitados, sem emendas ou rasuras.   

 

4.6- A licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação 

de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos.   

  

4.7- A inabilitação ou desclassificação poderá ocorrer, caso a Comissão Permanente de Licitação 

venha tomar conhecimento de fato que desabone a idoneidade da licitante, que comprove a falsidade 

das informações prestadas ou de qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste edital.  

  

4.8- As certidões referidas neste item 4 deverão estar dentro do prazo de validade previsto para cada 

uma das certidões. Aquelas certidões que não possuírem prazo expresso, serão consideradas com 

validade de seis meses a contar da data de sua emissão.  

  

4.9- Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de cumprir um ou mais dos requisitos 

determinados no item 4 deste edital. 

 

4.10- Após a abertura dos “Envelopes de Habilitação”, na data consignada, a Comissão reunir-se-á 

para avaliação dos documentos e requisitos exigidos para habilitação. 

 

4.11- O resultado da habilitação será comunicado aos interessados que comparecem ao ato público. 

Sendo que, os participantes julgados habilitados passarão para a fase subsequente, quanto à abertura 

contendo sua “proposta de preço”. A inabilitação do licitante na fase da HABILITAÇÃO importará 

em preclusão de seu direito de participar da fase subsequente. 

 

4.12- Ultrapassada a fase de habilitação serão abertos os envelopes com as “propostas de preços”, e 

não caberá desclassificação de licitante por motivo relacionado com habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
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5 – DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇO  

 

ENVELOPE Nº 2- PROPOSTA DE PREÇO 

5.1- A Comissão Especial de Licitação, designada pelo CRESS, procederá à abertura do envelope de 

nº 02 “Proposta de Preço”, exclusivamente dos licitantes habilitados, em ato público, sendo que as 

folhas de seu conteúdo serão rubricadas pelos licitantes que estiverem presentes e participando do 

certame. 

  

5.2- No envelope de nº02, deverão constar, conforme modelo de proposta em anexo a este edital, a 

proposta de preço contendo todos os itens necessários que compõem o objeto. 

 

5.2- Após a abertura dos “Envelopes da Proposta de Preço”, a Comissão reunir-se-á para avaliação de 

cada proposta de preço dando sequência aos atos e requisitos exigidos. 

 

5.3- A proposta de preço a ser elaborada em conformidade com as condições indicadas neste edital, 

deverá apresentar os seguintes elementos:  

  

a) Ser digitada em papel timbrado da empresa, escrita em português, sem borrões, emendas, rasuras 

ou entrelinhas, assinadas, carimbadas e datadas na última folha e rubricada nas demais, pelo 

representante legal da licitante; 

b) Conter especificações de forma clara e detalhada de todos os item que compõem o objeto (nove 

itens). 

c) Apresentar por item e em algarismo, preço unitário, preço total do item, preço global da proposta; 

d) Declarar prazo de validade do preço cotado, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados a partir da data marcada para a abertura da licitação; 

e) Conter número da conta corrente, nome do banco e número da agência onde deseja receber seus 

créditos; 

f) Declarar expressamente que nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive 

tributos, taxas e encargos sociais. Na falta desta, será considerada como incluso nos preços toda e 

qualquer despesa. 

 

5.4- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem vantagem baseada 

nas ofertas dos demais licitantes. 

 

5.5- No caso de todas as propostas virem a ser desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação, 

a seu critério, poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para apresentação de novas 

propostas, ou emitir nova Carta Convite. 

 

5.6- A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, em 01(uma) via original, redigida em 

linguagem clara, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada 
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nas demais. Deverá conter obrigatoriamente: preço unitário de cada item, preço total do item e 

preço global (total) da proposta, em algarismos e por extenso, observando as especificações e 

detalhamento do objeto e demais condições previstas neste Convite e seus anexos. 

 

5.7- Independente de declaração expressa, a apresentação da proposta de preços implica na aceitação 

plena e total das condições e exigências deste Edital, sujeitando-se a licitante às sansões previstas nos 

arts. 87 e 88 da Lei nº8666/93, com suas alterações. 

 

5.8- A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, solicitar mais 

esclarecimentos sobre a composição dos preços propostos. 

    

5.9- A proposta apresentada será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, que em nenhuma 

hipótese poderá ser alterado seu conteúdo, seja em relação a preço, ressalvadas aquelas destinadas a 

sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão de Licitação. 

 

5.10- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, sejam omissas 

ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o entendimento da proposta e seu 

julgamento, bem como as que apresentarem preço ou vantagem baseada nas ofertas de outros 

licitantes, e, ainda, que contemplem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

   

5.11- Quando da análise da proposta de preços, se houver indícios de inexequibilidade da proposta de 

preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, 

na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993. 

   

5.12- Em caso de empate será efetuado sorteio para escolher a vencedora do certame. 

  

5.13- Consideram-se preços inexequíveis aqueles que, comprovadamente, sejam insuficientes para a 

cobertura dos custos decorrentes da aquisição.  

 

5.14- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, nem vantagem 

baseada nas ofertas dos demais licitantes.   

 

5.15- O resultado da Proposta, julgamento e decisão será comunicado aos interessados que 

comparecerem ao ato público que receberão a cópia da Ata da audiência pública, a qual será fixada 

na sede do CRESS e disponibilizada por meio eletrônico (site do CRESS 1ª Região) a todos os 

licitantes e demais interessados. 

 

5.16- Da decisão e escolha do vencedor, caberá recurso ao CRESS, que deverá ser protocolado até às 

14h00 do dia 09 de novembro de 2021, na sede do CRESS/PA, Trav. Mauriti nº 2786 – Marco-

Belém. 
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5.17- A comunicação do resultado final, será publicado no site oficial do CRESS 1ª Região no dia 10 

de novembro de 2021. 

 

6 –PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 

6.1 – No dia, hora e local designados no item 1.3 deste Edital, na presença dos licitantes e demais 

pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão Especial de Licitação receberá, em envelopes 

distintos, devidamente fechados, os documentos exigidos para a Habilitação e Proposta de Preço.   

6.2 – Após o recebimento dos envelopes fechados contendo a Documentação e a Proposta de Preço, 

não serão aceitas retificações de preços e/ou de condições, tampouco será admitida a juntada de 

qualquer documento, salvo quando se tratar de simples omissão, desde que não venha causar prejuízos 

à Administração e às demais licitantes, o que deverá ser aceito pela Comissão, com a devida anuência 

de todas as licitantes.    

6.3 – Será aberto primeiro o Envelope N° 1, contento a Documentação de Habilitação, que será 

verificada e rubricada pela Comissão e pelas licitantes.   

6.4 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência das Propostas de Preço, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.   

6.5 – A Comissão manterá em seu poder os envelopes “PROPOSTAS DE PREÇO” das licitantes – 

preliminarmente – inabilitadas, devidamente fechados e rubricados no fecho pela Comissão e pelas 

licitantes até o término do período recursal, os quais serão devolvidos, ainda fechados, às empresas 

inabilitadas.   

6.6 – Não havendo licitante inabilitada ou se todas manifestarem expressamente desinteresse em 

interpor recursos ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será procedida à abertura e 

análise do Envelope N° 2, contendo as propostas de preços.   

6.7 – Qualquer recurso ou contestação somente poderá ser manifestada por intermédio do 

representante legal da licitante ou por procurador da licitante legalmente habilitado.   

6.8 – Não havendo licitante desclassificada, ou se todas manifestarem, expressamente, desinteresse 

em interpor recursos ou, ainda, após o julgamento dos recursos interpostos, será divulgado o resultado 

do julgamento das propostas.   

6.9 – Caso todas as licitantes venham a ser inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Comissão poderá, visando o interesse da Administração, fixar o prazo de 8 (oito) dias de nova 

documentação ou de nova “PROPOSTA”, na forma do disposto no inciso 3º do art. 48, da Lei n.º 

8.666/93.   

6.10 – Todas as reuniões da Comissão serão lavradas ATAS circunstanciadas, onde serão registrados 

todos os fatos ocorridos, tais como reclamações, impugnações feitas e demais ocorrências que 

interessem ao julgamento desta Licitação.   

6.11 – Até a assinatura do contrato, a autoridade competente poderá desclassificar a licitante 

vencedora, mediante despacho fundamentado, sem que caibam direitos à indenização ou 

ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tenha conhecimento de qualquer 

circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta Licitação que desabone sua idoneidade 
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financeira técnica ou administrativa. 

6.12- No dia 10 de novembro de 2021, até as 15h00, será comunicado pela Comissão julgadora o 

resultado final do processo licitatório, por meio da afixação desta na sede do CRESS e publicação no 

site oficial do CRESS 1ª Região: www.cress-pa.org.br. 

6.13-  A deliberação da Comissão Especial de Licitação ficará sujeita à homologação da Presidente 

do Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região. 

 

7 – CLASSIFICAÇÃO, JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO 

 7.1 – A presente Licitação será julgada pelo menor preço tendo como critério de julgamento o menor 

preço global. 

7.1.1 – Será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as 

especificações deste Edital, com os itens que compõem o objeto e com o menor preço global. 

7.2 – O julgamento e a classificação serão feitos pela Comissão Permanente de Licitação.   

7.3 – No caso de ocorrer empate entre duas ou mais propostas, observado o disposto no §2° do art. 45 

da Lei n° 8.666, de 1993, a decisão se fará por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes 

serão convocadas.   

7.4 – A homologação da proposta vencedora e a adjudicação do objeto da presente licitação será a 

uma única empresa, por ato da Presidente do CRESS.   

7.5 – O resultado do julgamento e da classificação será divulgado a todos os participantes através do 

site e, em quadro próprio, na sede do CRESS/PA. 

7.6 – Homologado o resultado do julgamento desta Licitação, pela autoridade competente, as 

obrigações daí decorrentes constarão do Contrato a ser assinado com a empresa vencedora.   

7.7 – As licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos, depois de decorridos 60 (sessenta) 

dias da data de entrega das propostas, quando não convocadas para a contratação, na forma disposta 

no 3º, do art. 64 da Lei n° 8.666/93. 

   

8– DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

8.1- As licitantes poderão apresentar recurso fundamentado, por escrito e no prazo de 2 (dois) dias, 

conforme previsto no §6º, do art. 109 da Lei nº 8.666/93, devidamente protocolado com a 

documentação necessária a comprovação das alegações no CRESS/PA e dirigido ao Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação. 

8.2- Todos os licitantes habilitados serão informados da apresentação de recurso e terão o prazo legal 

para apresentar impugnação.    

8.3- A Comissão Permanente de Licitação julgará os recursos apresentados, submetendo seu parecer 

para homologação, ou não, da Autoridade Superior. Da decisão final, todos os licitantes interessados 

serão notificados.   

8.4- Os recursos poderão, a pedido da Comissão Permanente de Licitação ou da autoridade 

competente, ser submetidos à análise da Assessoria Jurídica do CRESS/PA.    

 

9 -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   
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Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações, decorrentes do presente termo 

estão previstos nos recursos constantes no orçamento vigente: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos 

de Proc. de Dados e 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Mobiliário de Escritório. 

 

10- DO REAJUSTE 

10.1 – Fica ajustado que os preços poderão ser reajustados de acordo com o previsto na Lei n° 8.880, 

de 27 de maio de 1994, de acordo com o disposto no Decreto n° 1.054, de 07 de fevereiro de 1994, 

alterado pelo Decreto n° 1.110, de 13 de abril de 1994, ou outro critério que venha a ser adotado pelo 

Governo Federal.   

10.2 – Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo de apresentar, de forma minuciosa, os cálculos do 

reajuste para a aprovação do CRESS. 

 

11 -  DO PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento será em até 10 dias úteis após recebimento do material de informática.   

11.2 - O pagamento só será efetuado após o recebimento da Nota Fiscal /Fatura com os materiais 

devidamente discriminados, conforme legislação vigente, preferencialmente por meio de boleto 

bancário a ser emitido pela Contratada.   

11.3 - O pagamento será creditado em favor do Proponente por meio de cheque ou depósito em conta 

bancária de sua titularidade, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura dados da conta.  

11.4 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da contratada, 

contará o prazo de 30 (trinta) dias da respectiva reapresentação. 

 

12 – RESCISÃO E PENALIDADE  

12.1 – Constituem motivo para rescisão do Contrato, que será firmado com a licitante vencedora, 

aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93, sem prejuízo do ato de rescisão, poderão 

ser aplicadas as sanções previstas pelos artigos 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93.    

12.2 – A licitante vencedora ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, 

ficando estipulada a multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso 

injustificado na entrega dos serviços, e, 10% (dez por cento) do valor total do contrato na hipótese do 

descumprimento das demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão descontadas dos 

pagamentos devidos ou cobrados judicialmente. 

 

13 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1-  A participação do licitante nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste edital. 

13.2- Até 2 (dois) dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá impugnar o ato convocatório do presente edital, mediante petição a ser protocolada 

na sede do CRESS/PA.  

13.3- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
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proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis.  

13.4.- É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade competente, em qualquer fase 

da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.   

13.5- No caso de dúvida quanto à autenticidade de assinatura constante em documento apresentado 

por licitante, poder-se-á diligenciar no intuito de saná-la, inclusive concedendo prazo para o 

reconhecimento de firma.  

13.6- Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 

prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena de desclassificação.  

13.7- O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta.  

13.8-  As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

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

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

13.9- As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no site 

oficial do CRESS 1ª Região. 

13.10- A autoridade competente do CRESS/PA poderá revogar a licitação por razões de interesse 

público ou por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer 

pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

13.11- Os licitantes não terão direito à qualquer tipo de indenização em decorrência da anulação da 

licitação. 

13.12- A nulidade da licitação induz a do contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 

59 da Lei nº. 8.666/1993. 

13.13- O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do termo contratual, período 

no qual os preços cotados serão irreajustáveis. 

13.14- O CRESS/PA se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitação, nos 

limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/1993.   

13.15- A licitante vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da 

Lei nº 8.666/1993, ficando estipulada a multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, 

no caso de atraso injustificado na entrega do serviço e 10% (dez por cento) do valor total do contrato 

na hipótese de descumprimento das demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão 

descontadas dos pagamentos devidos ou cobrados judicialmente.  

13.16- Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão, assessorando-a, quando necessário, 

profissionais de reconhecida competência técnica, integrantes ou não dos quadros do CRESS/PA, 

desde que não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.   

13.17- Caso as datas designadas para realização deste certame recaiam em dia não útil, e não havendo 

retificação de convocação, será o procedimento realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
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local e horário previsto.   

13.18-  Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do Juízo de Belém 

- Pará, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.   

13.19-  Os casos não previstos neste edital serão decididos pela Comissão Permanente de Licitação 

deste Conselho Regional. 

13.20- Integram o presente Edital: 

Anexo I- Termo de Referência e lista descritiva dos itens que compõem o objeto; 

 Anexo II- Modelo de Proposta de Preço 

Anexo III – Modelo de Declaração- Credenciamento de Representante; 

Anexo IV- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo V- Minuta do Termo de Contrato.  

 

                    Belém, 20 de outubro de 2021 

 

 

 

DAVID VIEIRA DA ROSA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CRESS 1ª Região 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 
1.1. Aquisição de Equipamento de informática: 4 Computadores Completos (gabinete, mouse, teclado, 

monitor), 3 Notebooks, 4 Nobreak, 5 Webcams, 5 Fones de ouvido, 4 Mouses, 4 Teclados, 5 Caixinhas 

de som para computador, 1 Scanner e 1 Roteador para atender as necessidades do Conselho Regional 

de Serviço Social -CRESS 1ª Região. Totalizando 10 (dez) itens, conforme discriminados na tabela 

abaixo, item 3.  

1.2. O CRESS 1ª Região não se obriga a adquirir os itens fora das especificações e qualidade 

informadas neste Termo e respectivo Edital.  

1.3. O Critério de julgamento será do tipo Menor Preço Global. 

1.4. A aquisição do material deste Termo de Referência, tem amparo legal nas disposições da Lei 

8.666/93.  
 
 

2 – JUSTIFICATIVA 

2.1 – Justifica-se a aquisição dos seguintes Equipamentos de Informática: 4 Computadores Completos 

(gabinete, mouse, teclado, monitor), 3 Notebooks, 4 Nobreak, 5 Webcams, 5 Fones de ouvido, 4 

Mouses, 4 Teclados e 5 Caixinhas de som para computador, destinados a Secretaria, Tesouraria e Sala 

de Fiscalização do CRESS 1ª Região, visando atender as necessidades deste conselho;  

- A aquisição dos Notebooks aqui licitados visam proporcionar “mobilidade” aos usuários, podendo 

ser utilizados pelos funcionários e conselheiros no exercício de suas atividade, seja em sua respectiva 

sala no CRESS 1ª Região ou em visitas de fiscalização”; 

- A aquisição de Webcams com qualidade é para fins de realização de eventos nas mídias sociais;  

- O investimento justifica-se também pelo fato de que os funcionários e conselheiros deste conselho, 

possam desempenhar melhor suas funções prestando um atendimento de qualidade aos usuários e a 

comunidade; 

Neste contexto justifica-se também a aquisição de novos equipamentos para substituição de 

equipamentos usados e/ou danificados, bem como para um melhor desempenho na condição de 

melhoria de trabalhos feitos por nossos trabalhadores. 

 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  
Item  Descritivo Qtde Unid Preço unitario Preço total 

1 

 

 

Computador completo:  
a) Processador: 1.2GHz até 3.4GHz, cache de 4MB, 

dual-core, 10ª geração  

b) Sistema operacional: Windows 10 PRO, com DVD 

contendo a chave de ativação. 

c) Memória RAM: Capacidade de 04GB ou 8GB, 

padrão DDR4, frequência de 2666MHz ou superior, 

padrão SODIMM, com suporte à tecnologia “dual 

channel”. Fornecimento de dois módulos de 4GB 

com ativação do “dual channel”. Expansível até 

4 Unid   
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16GB em modo dual channel. 

d) Placa de vídeo: Possuir entrada/saída de vídeo nos 

padrões HDMI, Placa de vídeo integrada Intel® UHD 

Graphics com memória gráfica compartilhada 

e) Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por 

LED, borda fina e com antirreflexo 

f) Unidade de armazenamento: Unidade de SSD interna 

com capacidade mínima de 128GB PCIe NVMe M.2. 

g) Teclado: Padrão ABNT2 - cor preto 

h) Conexões Wireless: Adaptador de Placa de rede 

802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth 

i) Mouse: Ótico USB com fio - cor preto 

j) Unidade óptica: Unidade de mídia óptica interna do 

tipo DVD±RW padrão SATA, com indicador 

luminoso  de  atividade  e  mecanismo  de  ejeção  de  

emergência  na  parte  frontal  da unidade. 

k) Conectividade: Adaptador de rede integrado (on-

board), deve possuir conector RJ45 fêmea com LEDs 

indicadores de conexão e atividade de rede, deve 

possuir interface padrão Ethernet de 10/100/1000 

Mbps full-duplex e compatível com o padrão 

Ethernet IEEE 802,3;  

l) O chipset/socket do computador deve ser compatível 

com o Processador/Geração  

 

2 Notebooks:  

a) O sistema operacional do Notebook deverá ser 

Windows 10 PRO com licença perpétua do Sistema 

Operacional.  

b) Placa Mãe Suporte a 2 (dois) slots de memória RAM 

do tipo SODIMM DDR4 que permitam expansão para 

até 32GB.  

c) Chipset/socket do mesmo fabricante do processador.  

d) Dois ou mais conectores USB 3.0 e um conector 

USB-C. 

e) Saída HDMI para monitor externo e saída 

DisplayPort ou mini DisplayPort. f) Suporte para 

operação simultânea de tela e monitor.  

g) BIOS/UEFI em Flash EPROM (ROM), atualização 

por software de gerenciamento e Plug and Play.  

h) Na inicialização do microcomputador, deverá ser 

mostrado na tela o nome do fabricante do equipamento 

sem bloqueio de placas de expansão de outros 

fabricantes (white list).  

i) Suporte a boot por pendrive ou disco USB 2.0.  

j) Deverá possui um leitor de cartões de memória com 

capacidade de leitura de, no mínimo, 2 (dois) tipos 

memória (MMC e SD).  

l) Controladora Serial ATA integrada com dois canais 

para gerenciamento disco rígido e unidade óptica.  

3 Unid   
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m) Controlador de som estéreo 16 bits, com conectores 

para mic-in e line-out para entrada de microfone e saída 

para fone de ouvido, respectivamente.  

n) Auto falantes integrados ao notebook.  

o) Suporte para expansão de armazenamento via placa 

M.2 ou NVMe.  

 

-A Placa mãe deve: Ser projetada e desenvolvida pelo 

mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o 

nome serigrafado, não sendo aceitas placas de livre 

comercialização, permitir gerenciamento remoto, com 

acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a 

partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento 

de rede ou CD ou disquete no console de administração, 

mesmo com o equipamento desligado, permitir ligar e 

desligar o notebook remotamente, com controle de 

acesso, em horários programados, independente do 

estado do sistema operacional, com controle total de 

teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo 

e versão do sistema operacional instalado no notebook 

ofertado, com controle remoto total da BIOS e 

visualização das telas de POST e telas gráficas do 

sistema operacional; 

-Permitir instalação de sistemas operacionais 

remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse, 

além da visualização remota gráfica das telas de 

instalação, ter a capacidade de ser gerenciada mesmo 

quando estiver fora da rede corporativa, conectada na 

internet e usando NAT. 

 

- Processador: Clock mínimo de 2,80GHz. Memória 

cache mínima de 6MB. Processador com 4 (quatro) 

núcleos e 4 (quatro) Threads, cujo processo de 

fabricação esteja vigente. Compatível com instruções 

x86-x64 ou EMT64. Suporte a virtualização de 

hardware. Tecnologia vPro, tecnologia Trusted 

Execution (TXT) e tecnologia Turbo Boost.  

 

- BIOS/UEFI: Compatível com o padrão Plug & Play. 

Função de registro de número de patrimônio em 

memória não-volátil, podendo esses números ser lidos 

remotamente através de comandos DMI 2.0 ou superior. 

BIOS/UEFI deverá ser implementada em memória 

“flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador, 

projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do 

equipamento ofertado.  

 

- Memória RAM Capacidade de 04GB ou 8GB, padrão 

DDR4, frequência de 2133MHz ou superior, padrão 

SODIMM, com suporte à tecnologia “dual channel”. 
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Fornecimento de dois módulos de 4GB com ativação do 

“dual channel”. Expansível até 16GB em modo dual 

channel.  

 

- Placas de Rede: Adaptador de rede integrado, com 

conector RJ45 fêmea, compatível com os padrões 

Ethernet 10/100/1000 “autosensing” e compatível com 

TCP/IP. A controladora de rede deve ter suporte para 

Wake-on-LAN (WOL), PXE e AMT ou tecnologia 

semelhante.  

Interface de rede wireless integrada, mini PCI card, 

suporte aos padrões IEEE 802.11 b/g/n/ac, suporte a 

WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK, WEP 64-bit e 

128-bit e AES-CCMP/Cisco Leap, com duas antenas 

internas.  

 

- Interface de rede: Bluetooth integrada com indicador 

luminoso e antena interna. Padrão 4.0 ou superior.  

 

- Unidades de armazenamento: Unidade de SSD 

interna com capacidade mínima de 120GB, interface 

Serial ATA 300 com taxa de transferência de superior a 

3Gbps.  

 

-Tela, Interface gráfica e Câmera Tela: com 

tecnologia LED, WXGA Widescreen de 14 a 14,1 

polegadas ou superior com tecnologia IPS ou 

equivalente. Controladora de vídeo integrada ao 

processador. Frequência da base gráfica de 350 MHz e 

dinamica de 1 GHz. Resolução máxima de 1920x1080 

e suporte a 16 milhões de cores Suporte aos padrões 

VESA, SXGA, XGA, SVGA, VGA e aceleração 2D, 

3D. Câmera de vídeo integrada com resolução máxima 

de 720p ou 1080p. 

3 WebCam:  
a)Resolução de captura de vídeo: 720p  

b)Tamanho da tela: 3 Polegadas  

c)Possui correção automática de luz para a melhor 

imagem possível, mesma que sua chamada seja com luz 

fraca. 

d)Cancelamento de som de fundo reduz sons 

indesejáveis para que você seja ouvido claramente. 

e)Obturador de privacidade conveniente: fechamento 

fácil da lente para maior privacidade e segurança. 

f) Conexão com a internet. Com todos os acessórios 

necessários para seu funcionamento.  

g)Padrão de qualidade igual ou superior ao modelo 

C920 HD Pro Logitech. 

5 Unid   
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4 Nobreak:  

a) No-Break PGII 1400VA 4 Tomadas 2 Baterias Preto 

Bivolt/110V 

b) Potência Máxima (VA/W) 1400 / 868  

c) Rendimento 95% (para operação em rede) e 85% 

(para operação em bateria) d) Tensão de Entrada (V) 

115V / 220V (Bivolt Automático)  

f) Tensão de Saída (V) 115V (De linha)  

g) Frequência Nominal de Rede 60 Hz +/- 5 Hz  

h) Regulação de Saída +/- 6% (operação pela rede e 

bateria)  

i) Frequência de Saída (Hz) 60 Hz +/- 1% (para 

operação em bateria)  

j) Forma de Onda do Inversor Senoidal por aproximação 

(PMW - Controle de Largura e Amplitude)  

l) Acionamento do Inversor< 0,8 ms  

m) Número de Tomadas na Saída 4  

n) Baterias Internas (12V/7Ah) 2  

o) Tempo de Autonomia 15 a 30 minutos dependendo 

da carga de informática. p) Tempo de Recarga < 6 horas 

para 90% da carga  

q) Comprimento do Cabo Telefônico 1500 mm (1,5 

metros)  

r) Comprimento do Cabo de Força 1200 mm (1,2 

metros)  

s) Estabilizador Integrado  

t) Filtro de Linha Integrado  

u) Modelo Bivolt Transformador Automático  

v) DC Start Permite ser ligado na ausência de rede 

elétrica.  

w) Diagnóstico de Alerta Avançado Impede a 

paralisação do sistema. 

x) Conector do tipo "engate rápido" para expansão de 

autonomia.  

y) Bateria Interna de maior capacidade; Ideal para PDV. 

4 Unid   

5 Fones de ouvido:  

a)Fone de ouvido intra auricular, com fio e microfone 

incluso  

b)Jack de 3,5 mm - Extensão do cabo 1.2  

c)Possuir controle de volume  

d)Dimensão: A x L X P: 1,8 x 1,2 x 2,6  

e)Conector P2. 

5 Unid   

6 Caixinha de som para computador:  
a)Conexão via USB. O cabo USB conecta as suas caixas 

de som ao laptop ou desktop sem distorção, com áudio 

digital.  

b) Controle do som você pode ajustar rapidamente o 

volume quando precisar, com botões de volume e 

Indicador digital de energia mudo nos alto-falantes. 

c) Indicador digital de energia mudo nos alto-falantes. 

5 Unid   
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A luz deve permitir identificar quando as caixas de som 

estão ligadas.  

d)Base estável projetada para uma maior estabilidade na 

mesa. Exemplo de dimensão 16.8 x 14.2 x 7.4 

centímetros. 

7 Mouse ótico USB com fio – cor preto  4 Unid   

8 Teclado padrão ABNT - cor preto  4 Unid   

9 Scanner: 
a) Digitalização de documentos para um PC, Mac ou 

serviços de dados na Nuvem. 

b) Com velocidade de até 35 ppm/70 ipm com tecnologia 

Single-Step que permite digitalizar frente e verso de um 

documento de uma só vez; 

c) Com ADF com capacidade de até 50 páginas é capaz de 

processar lotes de documentos, desde cartões de visitas ou 

recibos, cartões rígidos e muito mais; 

d) Com driver TWAIN incluso que tenha compatibilidade 

com qualquer software de gerenciamento de documentos. 

1 Unid   

10 Roteador WiFI: Dimensões: 205 x 136 x 33 mm 1 Unid   

 

Observação: Os prazos das garantias e/ou validades do objeto deverão ser ofertados de acordo com as 

especificações do fabricante, com prazo mínimo de 12 (doze) meses. 

  

4. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

O fornecedor deverá: 

4.1 - Apresentar proposta de preços de forma clara e detalhada de acordo com os requisitos indicados 

neste Termo de Referência e informações características que permitam identificá-los. 

  

4.2 - Indicar o valor unitário e total de cada item e o valor total da proposta que o licitante se propõe a fornecer, 

em algarismo e por extenso com cotações em moeda corrente nacional;  

4.3 - Indicar informações que identifiquem o fornecedor/empresa contendo Razão Social, endereço, CNPJ, 

Inscrição Estadual, contatos, nome de seus representantes; 

4.4 - Indicar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data 

de sua apresentação; 

 

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 - Destinado à seleção da proposta mais vantajosa para a contratação desejada pela Administração 

Pública, assegurando igualdade de competição a todos os interessados na forma estabelecida no art. 

3° da Lei n° 8.666/93, recomenda-se que o critério de julgamento utilizado para escolha do fornecedor 

seja do TIPO MENOR PREÇO. 

 

6. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO  
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6.1 – O fornecedor escolhido deverá efetuar a entrega na sede do Conselho Regional de Serviço Social, 

dentro do horário de expediente de 2ª a 6ª feira de 08h00min h às 14h00min. 

6.1.2 – Endereço de entrega: Travessa Mauriti, 2786 Bairro do Marco, Belém – PA. 

 

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS  

7.1 - Os itens deste Termo de Referência a serem adquiridos devem estar em conformidade com as 

descrições citadas, em perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada e especificações 

técnicas.  

7.2- O recebimento e a aceitação dos produtos dar-se-ão por comissão ou servidor responsável, sendo 

atestados, mediante termo circunstanciado, a conformidade dos itens descritos no termo. 

 

7.3 – O fornecedor deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega dos materiais ao 

CRESS/1ª Região, no horário do expediente de 2ª a 6ª feira de 08h00h às 14h00h. 

 

7.4 – O fornecedor terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a entrega do material. 

 

8. GARANTIA DOS PRODUTOS  

8.1– Entende-se por garantia, para os fins a que se destina este Termo de  Referência, aquela destinada 

a remover falhas ou quaisquer defeitos apresentados pelos itens fornecidos, compreendendo 

substituições dos mesmos, e demais correções necessárias.  

 

8.2 - Os materiais mencionados neste Termo de Referência deverão ter garantia mínima de 12 meses, 

a partir da data do recebimento definitivo, sem ônus adicional para o contratante. 

 

8.3 - Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito ou por telefone, obri-

gando-se a empresa a atendê-la no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  

9. RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR  

9.1 - Colocar à disposição do CRESS/1ª Região, os meios necessários à comprovação da qualidade 

dos materiais, permitindo a verificação das especificações em conformidade com o descrito(pág. 1); 

 

9.2 - Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo; 

 

9.3 - Declarar, detalhadamente, a garantia dos materiais cotados, contado a partir da data do 

recebimento definitivo, indicando, inclusive: 

 

9.3.1 - prazo para sanar os óbices, compreendendo substituições dos materiais, obrigando-se substituir 

no máximo em 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da solicitação efetuada; 

 

9.4 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos materiais, 

em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

9.5 – Responsabilizar-se pela(s) entrega(s) e garantia(s) do(s) produto(s), objeto da licitação, dentro 
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dos padrões de certificação de qualidade, conforme previsto na legislação em vigor; 

 

9.6– Utilizar, durante as garantias, somente materiais que tenham padrões de qualidade iguais ou 

superiores aos materiais utilizados na fabricação dos produtos; 

 

9.7 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos, enquanto perdurar a vigência do contrato.  

 

9.8 – Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido pelo contratante, 

sem prévia autorização; 

 

9.9- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CRESS/1ª Região que se fizerem 

necessários. 

 

10. RESPONSABILIDADES DO CRESS 1ª REGIÃO 

10.1 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 

das condições estabelecidas; 

 

10.2 – Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos requisitos 

mínimos constantes na descrição do objeto. 

 

10.3 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal (ais) /Fatura(s) da contratada em até 10(dez) dias 

após a efetiva entrega dos materiais requisitados e emissão dos Termos de Recebimentos Provisório/ 

Definitivo; 

 

10.4- Designar comissão ou servidor para proceder à avaliação de cada um dos itens que compõem o 

objeto deste termo a serem recebidos; 

 

10.5 – Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de 

cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas corretivas 

necessárias; 

 

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1 – O pagamento deverá ser efetuado após o recebimento dos itens requisitados, que compõem o 

objeto deste Termo, com o devido atesto das notas fiscais/ faturas; 

 

11.2 - O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da apresentação da nota 

fiscal/fatura devidamente atestada; 

 

11.3 - A nota fiscal/fatura emitida pela empresa e entregue ao servidor do CRESS 1ª Região, com a 

discriminação de cada um dos itens que compõem o objeto deste Termo, juntamente com o Termo de 

Recebimento Provisório/Definitivo, será atestada e encaminhada ao órgão adquirente, no que couber, 

para fins de pagamento; 

 

11.4 - O pagamento será creditado em favor do Contratado por meio de transferência eletrônica em 
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conta da Caixa Econômica Federal, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura o 

nome/número bancário, agência, localidade e número da conta em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

11.5 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da contratada, 

o prazo de 10 (dez) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 

 

12. SANÇÕES APLICÁVEIS AO LICITANTE 

12.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, o CRESS/1ª Região poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: 

12.1.2 - multa moratória no percentual correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de 

atraso no descumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor do contrato, até a data 

do efetivo adimplemento, observado o limite de 15 (quinze) dias corridos.  

 

12.1.3 – A multa moratória será aplicada a partir do 1º dia útil da inadimplência, contado da data 

definida para o regular cumprimento da obrigação. 

 

12.1.4 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 

parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação 

oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CRESS/1ª Região pela não 

execução parcial ou total do contrato. 

 

12.1.5 - Decorridos 30 (trinta) dias sem que a Contratada tenha cumprido com a obrigação assumida 

estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando sua rescisão. 

 

13. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

13.1 - O custo total estimado para a aquisição dos itens que compõem o objeto deste Termo de 

Referência será estimado com base em pesquisa de preços previamente efetuado pela área competente. 

                 
 

            Belém/PA, 19 de outubro de 2021. 

 

 

Olga Myrla Tabaranã Silva 

Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região 

                                                                  Conselheira Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cress-pa.org.br/
mailto:cress1rpa@cress-pa.org.br


 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

Gestão 2020 -2023 -Não se render, nem recuar: o CRESS em todo lugar! 
 

Trav. Mauriti nº 2786 - Marco - CEP: 66.093-180 - Belém-Pará-Brasil 

Fone/fax: (91)3228-0898 / 3246-6987 CNPJ nº 04.710.331/0001-76 Lei nº 8662 de 07/06/93 D.O.U. de 08/06/93 

Site: www.cress-pa.org.br E-mail: cress1rpa@cress-pa.org.br 

 
ANEXO II (MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO) 

     

                                                                                                                     Belém, .......... de ......... de 2021 

Ao 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 1ª REGIÃO 

Ref.: PROPOSTA DE PREÇO MATERIAL DE INFORMÁTICA/ CARTA CONVITE Nº01/2021. 

 

Prezados, 

Atendendo a solicitação, apresentamos a proposta de preço do Material de Informática para atender 

as necessidades do Conselho Regional de Serviço Social- CRESS 1ª Região, conforme as 

especificações dos itens abaixo:  

 

DECLARAMOS QUE: 

- Estamos aptos a fornecer o material imediatamente após a assinatura do contrato; 

-O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir desta data; 

- Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive tributos, taxas e encargos sociais. 

    DADOS DA EMPRESA:                                                 

-Razão Social:                   -CNPJ: 

-Endereço: 

-Cidade:                         -Estado:           - CEP: 

-Contato:            E-mail: 

DADOS BANCÁRIOS:  

-Banco: 

-Agência:  

-Conta: 

ITEM 

PRODUTO/ 

DESCRIÇÃO 

TÉCNICA 

UNID QTD 

 

Marca/ 

Modelo 

 

Preço 

unitário 

 

Preço 

total 

1.  UNID  
   

2.  UNID  
   

3.  UNID  
   

4. 
 

 
UNID  

   

5. 
 

 
UNID  

   

6. 
 

UNID  
   

7. 
 

UNID  
   

8. 
 

 

UNID 
 

   

9.  UNID  
   

10.    
   

 
                                                                                                               

PREÇO GLOBAL (TOTAL): $R 000 (.............) 
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ANEXO III 
 

CARTA‐CONVITE Nº 01/2021  

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE  

  

  

O  abaixo  assinado,  na  qualidade  de  responsável  legal  pela 

empresa  ________________________,  vem  pela  presente  informar  que  designamos  o  Senhor 

__________________, RG n.º  ______________   para acompanhar a Licitação, modalidade Carta 

Convite Nº01/2021. Podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar 

qualquer ato necessário ao fiela cumprimento do presente credenciamento.  

 

 

 

 

 

                                                     Belém – PA, ____ de ____________ de 2021.   

  

 

 

 

  

  

_______________________________________________  

 (Nome do Responsável da Empresa DIGITADO) 

(Nome da empresa CNPJ da empresa) 

(CNPJ e Carimbo) 
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ANEXO IV    

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

 

 

Pela presente declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa em qualquer fase de suas 

atividades não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de 18 (dezoito) 

anos e de qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a 

partir de 14 (catorze) anos, em observância ao art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, 

combinado com o artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.    

Declaramos, também, para fins de participação na presente licitação e para todos os fins de 

direito, sob as penas da Lei, a inexistência de qualquer fato impeditivo, até a presente data, que obste 

a nossa participação neste procedimento licitatório, estando, pois, esta Empresa regular do ponto de 

vista jurídico, financeiro e fiscal, inclusive perante o INSS e FGTS, não tendo sido declarada inidônea 

por nenhum Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal.    

Comprometemo-nos, por fim, a declarar imediatamente qualquer fato impeditivo à 

contratação, caso venha a se verificar após a emissão desta declaração.    

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.    

 

 

 

 

                                (Nome do Município /UF), ____ de ____________ de 2021.  

 

 

_______________________________________________  

 (Nome do Responsável da Empresa DIGITADO) 

(Nome da empresa CNPJ da empresa) 

(CNPJ e Carimbo) 
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ANEXO V 

 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

    

CONTRATO Nº______/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

INFORMÁTICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO 

REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 1ª REGIÃO E A EMPRESA 

_____________________________________________________________

_________________.   

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 1ª REGIÃO, autarquia pública 

federal por força da Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, com jurisdição no estado do Pará, inscrito 

no CNPJ sob o número 04.710.331/0001-76  com sede à Trav. Mauriti nº 2786 - Marco - CEP: 66.093-

180 - Belém-Pará-Brasil, neste ato representado por sua Presidente, doravante denominado 

CONTRATANTE  e a empresa _______________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº _______________, com sede na Rua ________________________________, neste 

ato representado por seu representante legal (nome e qualificação), doravante denominada 

CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO para aquisição de Material de Informática, nos 

termos das Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no edital da Carta Convite nº 

01/2021 e nas cláusulas seguintes.   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento, a contratação da empresa acima qualificada para 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA em conformidade com a Carta Convite nº 

01/2021, e lista descritiva dos 10 itens (dez itens) que foram adjudicados à CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I- DO CONTRATANTE:  

a) Efetuar o pagamento relativo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, conforme 

apresentação da autorização de fornecimento expedida pelo departamento Administrativo do CRESS 

1ª Região, juntamente com as notas fiscais nas condições previstas neste Contrato;  

b) A contratante deverá emitir a autorização de fornecimento dos MATERIAIS DE INFORMÁTICA; 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante especialmente designado, 

nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;  

d) Permitir o acesso dos empregados da Contratada às suas dependências para tratar de assuntos 

pertinentes à aquisição;  

e) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que não estiverem de acordo com o Termo e seus 

Anexos;  

f) Notificar, por escrito, à Contratada sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no material, 

fixando prazo para a sua substituição. 

 

II- DA CONTRATADA: 
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a) Comparecer, sempre que solicitada, à sede do CONTRATANTE para receber instruções e acertar 

providências;  

b) Reparar e substituir o material que apresentar defeito ou qualquer anormalidade, sendo que o 

produto deverá, necessariamente, garantir a qualidade exigida pelo CONTRATANTE; 

c) A contratada deverá entregar o MATERIAL DE INFORMÁTICA demandados pelo departamento 

Administrativo do CRESS 1ª Região no prazo de 03 (três) dias após o recebimento da autorização de 

fornecimento; 

d) Cumprir as demais tarefas a seu cargo, conforme especificações constantes da Cláusula Primeira – 

Do Objeto. 

 

CLAÚSULA TERCEIRA: DO VALOR 

O valor da compra, objeto do presente Contrato, é de R$ ______________(________). Podendo sofrer 

alterações nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo (As 

alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes de 

necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos). 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 

a)O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início em __ de _______ de 2021 e 

término em __ de ___________ de 2022. 

 

CLAÚSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

a) O pagamento será em até 10(dez) dias úteis após recebimento do material de informática.   

b) O pagamento só será efetuado após o recebimento da Nota Fiscal /Fatura com os materiais 

devidamente discriminados, conforme legislação vigente, preferencialmente por meio de boleto 

bancário a ser emitido pela Contratada.   

c) O pagamento será creditado em favor do Proponente por meio de cheque ou depósito em conta 

bancária de sua titularidade, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura dados da conta.  

d) Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da contratada, 

contará o prazo de 30 (trinta) dias da respectiva reapresentação. 

 

CLAÚSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários que asseguram o pagamento das obrigações, decorrentes do presente termo 

estão previstos nos recursos constantes no orçamento vigente: Equipamento de Processamento de 

dados, rubrica: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Proc. de Dados e 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - 

Mobiliário de Escritório, com valor estimado em R$43.228,00 (quarenta e três mil duzentos e vinte e 

oito reais). 

 

CLAÚSULA SÉTIMA: DA RESPONSABILIDADE FISCAL, TRABALHISTA E OUTROS 

a) A CONTRATADA é exclusivamente responsável pelos encargos de natureza trabalhista, social e 

previdenciária, decorrentes, eventualmente, da execução dos serviços, objeto do presente contrato.   

b) A CONTRATADA obriga-se a respeitar todas as normas legais emanadas pelos órgãos públicos, 

bem como satisfazer às suas próprias expensas, quaisquer questões legais decorrentes da execução do 

presente contrato.    
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CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO CONTRATUAL E PENALIDADES 

Constituem motivo para rescisão do Contrato aqueles enumerados pelos artigos 77, 78 e 79 da Lei 

8.666/93.   

a) Sem prejuízo do ato de rescisão, poderão ser aplicadas as sanções previstas pelos artigos 86, 87 e 

88 da Lei 8.666/93.    

b) A Contratada ficará sujeita às penalidades previstas nos artigos 81 a 88 da Lei 8.666/93, ficando 

estipulada a multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso 

injustificado na entrega dos serviços, e, 10% (dez por cento) do valor total do contrato na hipótese 

do descumprimento das demais cláusulas contratuais, quantias essas que serão descontadas dos 

pagamentos devidos ou cobrados judicialmente. 

 

CLÁUSULA NONA: DO REAJUSTE  

a) Fica ajustado que os preços poderão ser reajustados de acordo com o previsto na Lei n° 8.880, de 

27 de maio de 1994, de acordo com o disposto no Decreto n° 1.054, de 07 de fevereiro de 1994, 

alterado pelo Decreto n° 1.110, de 13 de abril de 1994, ou outro critério que venha a ser adotado 

pelo Governo Federal.   

b) Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo de apresentar, de forma minuciosa, os cálculos do 

reajuste para a aprovação pelo CRESS 1ª Região. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO  

a) Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas do presente contrato, as partes elegem 

o foro de Belém/PA, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

   

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 03(três) vias de 

igual teor e forma, para que produza seus jurídicos efeitos.   

 

                                                          Belém/PA, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

                                                                                                     Contratante 

 

 

                                                                                                     Contratada 
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RECIBO DE ENTREGA  

                                                CARTA CONVITE CRESS 1ª REGIÃO Nº 01/2021 

 

OBJETO: Aquisição de Material de Informática para atender as necessidades do Conselho Regional de Serviço 

Social – CRESS/ 1ª Região. 

 

 
AVISO: Senhor(a) Licitante, objetivando comunicação futura entre o Conselho Regional de Serviço Social 1ª 

Região e esta empresa, solicitamos o preenchimento e remessa do recibo acima para o endereço eletrônico 

Email da CPL: comissaolicitacao2020@gmail.com ou poderá ser entregue na sede do CRESS situada na Trav. 

Mauriti nº 2786 - Marco - CEP: 66.093-180 - Belém-Pará-Brasil. O não encaminhamento do recibo exime a 

Comissão Permanente de Licitação do CRESS da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer esclarecimentos adicionais. Para demais informações 

acesse: www.cress-pa.org.br ou contato: (91)3228-0898.  

 

Belém, 20 de outubro de 2021. 

 

 

DAVID VIEIRA DA ROSA 

RECIBO DE ENTREGA  

CARTA CONVITE CRESS 1ª REGIÃO Nº 01/2021 

EMPRESA: ______________________________________________________________ 

CNPJ nº.: ________________________________________________________________   

 

ENDEREÇO: ____________________________________________________________  

 

CIDADE: ________________________________________ BAIRRO: _________________   

 

ESTADO:______________________________________ CEP: _______________________   

 

NOME DO REPRESENTANTE : ___________________________ CPF: ______________ 

 

TEL: (      )_________________ CEL: (     )______________ FAX: (    )_________________    

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):__________________________________________   

 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.   

 

Local: ______________________, _______ de ___________________ de 2021.   

 

_______________________________________________ 

 Assinatura do representante da empresa acima qualificado 
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Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CRESS 1ª Região 

 

http://www.cress-pa.org.br/
mailto:cress1rpa@cress-pa.org.br

