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LICITAÇÃO 

CARTA CONVITE Nº 02/2022 

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 especializada em serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e 

componentes eletrônicos, para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de 

informática (computadores, notebooks, scanner, etc), pertencentes ao patrimônio do Conselho 

Regional de Serviço Social – CRESS 1º Região, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual 

período no caso de ser vantajoso para a Administração pública, com fundamentação na Lei nº8.666/93, 

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 08:30 horas do dia 29 de abril de 2022, 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 09h00 do dia 29 de abril de 2022, 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 a prestação do serviço, tendo como objeto – Contratação 

serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e componentes eletrônicos, para manutenção 

preventiva e corretiva em equipamentos de informática (computadores, notebooks, scanner, etc), pertencentes 

ao patrimônio do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 1º Região, estima o valor global para aquisição 

deste, em até R$15.600,00 (quinze mil seiscentos reais).   

 

2 – OBJETO 

2.1 – Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e 

componentes eletrônicos, para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática 

(computadores, notebooks, scanner, etc), pertencentes ao patrimônio do Conselho Regional de Serviço Social 

– CRESS 1º Região.  

 

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 
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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:  

 

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO  

Conselho Regional de Serviço Social da 1ª Região Carta Convite nº02/2022 

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 02/2022  

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 devem ser 

colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de documentos de habilitação ou de proposta de preço.  
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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 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: 
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4.1-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.  

4.2-Para que este CRESS 1ª Região possa analisar e julgar as Qualificações Técnicas, as empresas proponentes 

deverão:  

a)Apresentar 01 atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a empresa prestou ou presta, a contento, serviços de manutenção e de assistência técnica em 

computadores, notebooks, scanner, etc, conforme modelos descritos no item 2.2.2 DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS do termo de referencia; 

b) Apresentar declaração, datada e assinada pelo responsável da empresa, de que possui oficina na região 

metropolitana de Belém-PA, devidamente aparelhada para execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência, na qual possam ser efetuados consertos de peças ou acessórios dos equipamentos, com indicação 

do local de funcionamento para eventual comprovação e vistoria pelo CRESS 1ª Região; 

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

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

informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos.    

4.5- 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.   

4.6- 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.  

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

determinados no item 4 deste edital. 

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

avaliação dos documentos e requisitos exigidos para habilitação. 

4.9- 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. 

4.10- 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. 

 

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. 
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5.3- 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. 

5.4- 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. 

c) 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; 

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

e) 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. 

 

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

ofertas dos demais licitantes. 

5.6- 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. 

5.7- 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 nas demais. Deverá 

conter obrigatoriamente: preço unitário, preço total 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. 

5.8- 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. 

5.9- A Comissão Permanente de Licitação poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre 

a composição dos preços propostos. 

5.10- 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. 

5.11- 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. 

5.12- 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. 

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

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

dos custos decorrentes da aquisição.  
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5.15- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Convite, nem vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes.   

5.16- 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. 

5.17- Da decisão e escolha do vencedor, caberá recurso ao CRESS, que deverá ser protocolado até às 14h00 do 

dia 04 de maio de 2022, na sede do CRESS/PA, Trav. Mauriti nº 2786 – Marco-Belém. 

5.18- A comunicação do resultado final, será publicado no site oficial do CRESS 1ª Região no dia 05 de maio 

de 2022. 

 

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 financeira técnica ou administrativa. 
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6.12- No dia 05 de maio de 2022, até as 14h00, 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   

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

previstos nos recursos constantes no orçamento vigente: 6.2.2.1.1.01.04.04 – Serviços Terceiros Pessoas 

Jurídicas. 

 

10- DO REAJUSTE 

10.1 – Caberá à Contratada a iniciativa e o encargo de apresentar, de forma minuciosa, os cálculos do reajuste 
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para a aprovação do CRESS. 

 

11 -  DO PAGAMENTO 

11.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da fatura ao 

CRESS 1ª Região.  

11.2 Nenhum pagamento será efetuado ao prestador de serviço enquanto pendente de liquidação de qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.  

11.3 As Notas Fiscais emitidas pela contratada não poderão conter erros ou rasuras, devendo ainda conter a 

mesma descrição e a indicação do banco, agência e conta corrente.  

11.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão eles restituídos à contratada para as correções 

necessárias, não respondendo o CRESS 1ª Região, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 

dos pagamentos correspondentes.  

11.5 O CRESS 1ª Região deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela CONTRATADA, nos termos do Contrato, caso as multas não sejam cobertas pela garantia do 

contrato ou na sua falta. 

 

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 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.  
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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 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; 

 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 abril de 2022. 

 

DAVID VIEIRA DA ROSA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CRESS 1ª Região 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de assistência técnica, com fornecimento de 

peças e componentes eletrônicos, para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática 

(computadores, notebooks, scanner, etc), pertencentes ao patrimônio do Conselho Regional de Serviço Social 

– CRESS 1º Região observadas as condições e especificações constantes deste Termo de Referência.  

1.2. Os serviços objeto da contratação está na manutenção da funcionalidade dos equipamentos que incluem, 

entre outros, a desinstalação e instalação de componentes internos, acessórios e dispositivos e, eventualmente, 

de programas, bem como a necessária configuração do equipamento submetido a intervenção, de forma a 

mantê-los em permanente funcionamento e adequadas condições de uso evitando assim perdas de 

produtividade na execução das atividades-meio deste Conselho, portanto, os serviços serão prestados tanto na 

parte de Hardware como de Software.  

1.3. O serviço será prestado mediante visitas ilimitadas para atender as necessidades deste Conselho.  

1.4. A Contratada se dispões a fazer a manutenção de todos esses equipamentos por um valor mensal. 

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO  

2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

A prestação do serviço deverá ser realizada na sede do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 1ª 

Região, incrito no CNPJ Nº 04.710.331/0001-76, situado na Trav. Mauriti nº 2786 - Marco - CEP: 66.093-180 

- Belém-Pará-Brasil. Telefone: (91) 3228-0898  Email: cress1rpa@cress-pa.org.br  

 

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

2.2.1 - A manutenção em computadores, notebooks, scanner e estabilizadores deverão ser executadas da 

seguinte forma:  

 

- Manutenção preventiva: Entende-se por manutenção preventiva, aquela com programação pré-

determinada, onde serão executados os serviços de limpezas, lubrificações e ajustes para prevenir desgastes e 

defeitos futuros e, ao mesmo tempo manter os equipamentos em perfeitas condições de uso.  

- Manutenção corretiva: Compreende qualquer serviço que envolva reparo e substituição de componentes, 

com o objetivo de sanar defeitos decorrentes do uso normal do equipamento de informática, realizando os 

procedimentos de testes necessários após os reparos e a troca de componentes.  

A assistência técnica será de mão-de-obra com fornecimento de peças e componentes eletrônicos. A empresa 

prestadora dos serviços fornecerá ao Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 1ª Região um laudo dos 

equipamentos e eventuais necessidades de substituições de peças. 

Os atendimentos dos chamados devem observar os seguintes prazos: a) Para defeitos de Hardwares (peças), 

para diagnostico, até 3 horas após a abertura do chamado; b) Para defeitos de Softwares, (sistemas), para 

diagnostico, até 3 horas após o atendimento do chamado; c) Para o repositório de peças após o diagnóstico, até 

48 horas após a entrega das peças ou equipamentos necessários; d) Para a reinstalação dos sistemas 

operacionais e formatação de micros se necessários. Até 48 horas, após o diagnóstico.  

2.2.2- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Obs: O CRESS 1ª Região dispõe aproximadamente de 9 computadores, em torno de 6 estabilizadores e 4 
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notebooks ao qual a Contratada se dispõe a fazer a manutenção de todos esses equipamentos por um valor 

mensal, com visitas ilimitadas para atender as necessidades deste Conselho. 

 

Item Discriminação do serviço 

01 Manutenção de rede para comunicação local e internet nos computadores e Notebooks, 

modelos:  

- Computador Homer H100 DUAL CORE 8GB DDR4 SSD120GB (4 unid.) 

- CPU preta Spacerbr (1 unid.) 

- CPU Centrium Intel Core 5 Windws (3 unid.) 

- CPU LG ForTrek Intel, core 7 (1 unid.)  

- Notebook Dell Intel Core is 7th Gen (1 unid.) 

-  Notebook VAIO VJFE42F11X-B1531H I3/10G/4GB/SS128G (3 unid.)  

02 Manutenção preventiva com a verificações antivírus e anti-malware nos computadores e 

Notebooks, modelos:  

- Computador Homer H100 DUAL CORE 8GB DDR4 SSD120GB (4 unid.) 

- CPU preta Spacerbr (1 unid.) 

- CPU Centrium Intel Core 5 Windws (3 unid.) 

- CPU LG ForTrek Intel, core 7 (1 unid.)  

- Notebook Dell Intel Core is 7th Gen (1 unid.) 

-  Notebook VAIO VJFE42F11X-B1531H I3/10G/4GB/SS128G (3 unid.)  

03 Manutenção preventiva corretiva no compartilhamento e demais dispositivos de 

armazenamento de dados nos computadores e Notebooks, modelos: 

- Computador Homer H100 DUAL CORE 8GB DDR4 SSD120GB (4 unid.) 

- CPU preta Spacerbr (1 unid.) 

- CPU Centrium Intel Core 5 Windws (3 unid.) 

- CPU LG ForTrek Intel, core 7 (1 unid.)  

- Notebook Dell Intel Core is 7th Gen (1 unid.) 

-  Notebook VAIO VJFE42F11X-B1531H I3/10G/4GB/SS128G (3 unid.) 

04 Instalação de placas de rede, fax-modem, memórias, HD´s, nos computadores e Notebooks, 

modelos: 

- Computador Homer H100 DUAL CORE 8GB DDR4 SSD120GB (4 unid.) 

- CPU preta Spacerbr (1 unid.) 

- CPU Centrium Intel Core 5 Windws (3 unid.) 

- CPU LG ForTrek Intel, core 7 (1 unid.)  

- Notebook Dell Intel Core is 7th Gen (1 unid.) 

-  Notebook VAIO VJFE42F11X-B1531H I3/10G/4GB/SS128G (3 unid.) 

   05 Substituição de placas de rede, fax-modem, memórias, HD´s, nos computadores e Notebooks, 

modelos:  

- Computador Homer H100 DUAL CORE 8GB DDR4 SSD120GB (4 unid.) 

- CPU preta Spacerbr (1 unid.) 

- CPU Centrium Intel Core 5 Windws (3 unid.) 

- CPU LG ForTrek Intel, core 7 (1 unid.)  

- Notebook Dell Intel Core is 7th Gen (1 unid.) 
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-  Notebook VAIO VJFE42F11X-B1531H I3/10G/4GB/SS128G (3 unid.) 

06 Configuração de novos hardwares nos computadores e Notebooks, modelos: 

- Computador Homer H100 DUAL CORE 8GB DDR4 SSD120GB (4 unid.) 

- CPU preta Spacerbr (1 unid.) 

- CPU Centrium Intel Core 5 Windws (3 unid.) 

- CPU LG ForTrek Intel, core 7 (1 unid.)  

- Notebook Dell Intel Core is 7th Gen (1 unid.) 

-  Notebook VAIO VJFE42F11X-B1531H I3/10G/4GB/SS128G (3 unid.) 

07 Instalação e/ou configuração de software dos computadores e Notebooks, modelos: 

- Computador Homer H100 DUAL CORE 8GB DDR4 SSD120GB (4 unid.) 

- CPU preta Spacerbr (1 unid.) 

- CPU Centrium Intel Core 5 Windws (3 unid.) 

- CPU LG ForTrek Intel, core 7 (1 unid.)  

- Notebook Dell Intel Core is 7th Gen (1 unid.) 

-  Notebook VAIO VJFE42F11X-B1531H I3/10G/4GB/SS128G (3 unid.) 

08 Revisão geral de estabilizadores e Nobreak, modelos: 

- Estabilizador Save Nagtech (1 unid.) 

- Estabilzador cinza claro (1 unid.) 

- Estabilizador Save (3 unid.) 

- Nobreak UPS Compact Pro 1400VA Bivolt TS Shara (1 unid.) 

09 Revisão geral dos monitores, modelos: 

- Monitor AOC (7 unid.) 

- Monitor BENQ (1 unid.) 

- Monitor PCTOP 17 Led VGA Mesa Preto MLP170HDMI (4 unid.) 

10 Revisão geral dos roteador, modelos: 

- Roteador wi Cisco DPC (1 unid.) 

- Roteador wireless TP link wr (1 unid.) 

- Roteador Wireless D-Link AC1200 TR-069 DIR-842 (1 unid) 

11 Revisão geral do Scaner, modelos: 

- Scaner Partner Fujitsu (1 unid.) 

- Scanner Avision AV332U (1 unid) 

12 Demais serviços: 

- Configuração do ambiente de trabalho; 

- Instalação dos Programas aplicativos. Disponibilizados pelo CRESS 1ª Região. 

- Serviços Técnicos de Diagnóstico de Hardwares;  

- Serviços Técnicos na Substituição de peças e componentes (hardware); 

- Formatação, configuração de peças e acessórios, que forem adquiridos, necessários para o 

funcionamento dos hardwares ou necessidades do usuário; 

- Instalação, reparação, e correção de sistema operacional envolvendo hardware, em casos de 

danificação por vírus, ou diversos que possam evitar uma formatação; 

- Manutenção da rede de dados e diagnóstico na estrutura física: cabeamento, conectorização, 

fiação da rede e instalação de infraestrutura; 
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- Emitir laudos técnicos referentes aos equipamentos e peças, sempre que o CRESS 1ª Região 

solicitar. 

 

2.3 VISTORIA:  

2.3.1 Com o objetivo de conhecer as instalações os equipamentos e suas condições específicas, as empresas 

poderão realizar uma visita técnica as dependências deste CRESS 1ª Região;  

2.3.2  Nesta visita deverão ser levantados todos os dados necessários para a preparação da proposta e 

orçamento; 

 2.3.3 As vistorias deverão ser previamente agendadas por telefone (91) 3228-0898, com a Sra. Patricia Nayara, 

nos horários de 9:00 às 17:00h ou no email do CRESS 1ª Região: cress1rpa@cress-pa.org.br 

 

3. JUSTIFICATIVA: Esta contratação é de suma importância para o andamento dos serviços prestados pelo 

CRESS 1ª Região, haja vista que toda e qualquer ação desenvolvida pelos funcionários necessitar de um 

computador e/ou equipamentos de informática para efetuar suas ações, dessa forma por não contarmos em 

nosso quadro de trabalhadores, funcionários nessa função, necessitamos de uma manutenção periódica em 

nossos equipamentos, para um gestão com melhor qualidade e sem riscos de paralisações de todos os 

equipamentos de TI, portanto tal serviço é fundamental e imprescindível para o desenvolvimento, e eficiência 

dos serviços executados pelo CRESS 1ª Região.  

 

4. METAS FÍSICAS: A CONTRATADA deverá disponibilizar durante toda a vigência do CONTRATO 

profissionais, com os perfis e conhecimentos necessários, para a execução dos serviços contratados.  

4.1 – Resultados esperados;  

4.1.1 - Redução do tempo de solução dos problemas; 

4.1.2 - Redução de riscos de interrupção de serviços e sistemas devido problemas técnicos e consequente 

aumento da satisfação com os serviços disponibilizados pelo CRESS 1ª Região;  e  

4.1.3 - Eficácia, eficiência, economicidade, isonomia, padronização e produtividade. 

 

5. DO FORNECIMENTO DE PEÇAS  

5.1 – As peças e componentes, necessários à substituição dos defeituosos, deverão ser originais e de 

configuração igual ou superior.  

5.1.1 – Caso a CONTRATADA não encontre peças compatíveis para o reparo, poderá, mediante autorização 

da CONTRATANTE, adquirir peças usadas para realizar a manutenção, desde que o serviço seja acompanhado 

de laudo técnico e justificativa.  

5.2. Sempre que for necessária a substituição de peças e componentes, a CONTRATADA deverá apresentar 

orçamento, contendo a descrição completa e detalhada das peças e componentes necessários ao conserto dos 

equipamentos de informática (tipo, marca, referência, modelo, códigos, preço unitário etc.) antes do início da 

realização dos serviços, sendo a execução condicionada à autorização do CRESS 1ª Região.  

5.3. A aquisição e fornecimento de peças e/ou componentes a serem substituídos, mediante prévia 

autorização da CRESS 1ª Região, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ao 

final do respectivo mês ser repassado a CONTRATANTE o valor referente a peças e/ou componentes 

para fins de ressarcimento, conforme item 9. DA GARANTIA. 

5.4. As peças e componentes substituídos pela CONTRATADA serão incorporados ao equipamento, passando 

a ser de propriedade da CRESS 1ª Região. 
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5.5. A CONTRATADA deverá verificar e informar, mediante anotação na requisição, o prazo de garantia das 

peças que forem trocadas durante a manutenção, objetivando a eventual cobrança dessa garantia junto aos 

fornecedores.  

5.6 – As peças e componentes eventualmente substituídos, deverão ser devolvidos, sendo entregues ao fiscal 

do Contrato que fará a conferência em acordo com a Requisição de Serviços e efetuará a guarda para 

confirmação das trocas, em caso de auditoria.  

5.7 O fornecimento de peças e/ou componentes para reposição deverá ser precedido de 03 (três) 

orçamentos prévios detalhados, de empresas distintas, os quais deverão ser encaminhados ao CRESS 1ª 

Região, sem ônus para a CONTRATANTE, discriminando o defeito ocorrido (relatório), o valor de cada 

peça e/ou componente. 

5.7 – A CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar paralelamente, pesquisa de mercado sobre as 

mesmas peças e/ou componentes, visando uma melhor conferência do preço cobrado pelas mesmas. Na 

hipótese de alcançar menor valor do que o ofertado pela CONTRATADA será emitido um pedido formal de 

advertência à contratada para que a mesma corrija o valor apresentado, sendo de obrigação da contratada 

apresentar preços similares a pesquisa de mercado. 

5.8 - Em casos de orçamentos em que os valores não sejam aprovados pela CONTRATANTE, principalmente 

devido a valores considerados fora dos padrões de mercado, estes não geraram despesas para o CRESS 1ª 

Região. 

 

6. PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do ajuste é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 

contrato, podendo ser prorrogado, por meio de termo aditivo, até o limite legal, 60 (sessenta) meses, apontado 

no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

7. DO VALOR: O preço é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, seguros, 

administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, 

acessória e/ou necessária, não especificada nos autos.  

 

8. DA EXECUÇÃO E PRAZO DE ATENDIMENTO:  

8.1.Os atendimentos dos chamados devem observar os seguintes prazos: a) Para defeitos de Hardwares (peças), 

para diagnostico, até 3 horas após a abertura do chamado; b) Para defeitos de Softwares, (sistemas), para 

diagnostico, até 3 horas após o atendimento do chamado; c) Para o repositório de peças após o diagnóstico, até 

48 horas após a entrega das peças ou equipamentos necessários; d) Para a reinstalação dos sistemas 

operacionais e formatação de micros se necessários. Até 48 horas, após o diagnóstico. 

8.2. O serviço será realizado conforme chamada técnica da Contratante para reparos preventivos e corretivos, 

com visitas ilimitadas para atender as necessidades do CRESS 1ª Região.   

8.3. Em cada chamado e/ou visita da CONTRATADA a sede do CRESS 1ª Região deverá ser preenchido 

o formulário (Relatório de Atendimento Técnico – RAT), anexo I, relatando o serviço que fora prestado 

a CONTRATANTE. 

 

9. DA GARANTIA:  

9.1. As peças substituídas (caso seja necessária a imeditada substituição destas para preservar o 

equipamento/maquina deverá ser apresentada nota fiscal da referida peça adquirida para fins de 
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ressarcimento por parte do CRESS 1ª Região, bem como respectivo laudo técnico que justifique a 

compra) e os serviços de mão-de-obra deverão ter a garantia mínima de 90 (noventa) dias. 

9.2. A garantia que a CONTRATADA, em caso de substituição de peças novas, deverá ser de no mínimo 12 

(doze) meses. Se a peça estiver na garantia de fábrica a CONTRATADA é quem irá se manifestar com trâmites 

para sua substituição. 

 

10. DO PAGAMENTO:  

10.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da fatura ao 

CRESS 1ª Região.  

10.2 Nenhum pagamento será efetuado ao prestador de serviço enquanto pendente de liquidação de qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.  

10.3 As Notas Fiscais emitidas pela contratada não poderão conter erros ou rasuras, devendo ainda conter a 

mesma descrição e a indicação do banco, agência e conta corrente.  

10.4 No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão eles restituídos à contratada para as correções 

necessárias, não respondendo o CRESS 1ª Região, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 

dos pagamentos correspondentes.  

10.5 O CRESS 1ª Região deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela CONTRATADA, nos termos do Contrato, caso as multas não sejam cobertas pela garantia do 

contrato ou na sua falta. 

 

11. DO VALOR ESTIMADO:  Estima-se o valor global máximo aproximado de até R$15.600,00 (quinze 

mil seiscentos reais), para o período de 12 (doze) meses. 

11.1. O preço é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições 

fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, seguros, administração, lucros, 

equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, 

não especificada nos autos.  

 

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

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

previstos nos recursos constantes no orçamento vigente: 6.2.2.1.1.01.04.04 – Serviços Terceiros Pessoas 

Jurídicas.  

 

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1 - Para que este CRESS 1ª Região possa analisar e julgar as Qualificações Técnicas, as empresas 

proponentes deverão: 

a) Apresentar 01 atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove que a empresa prestou ou presta, a contento, serviços de manutenção e de assistência técnica 

em computadores, notebooks, scanner, etc, conforme modelos descritos no item 2.2.2 DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS; 

b) Apresentar declaração, datada e assinada pelo responsável da empresa, de que possui oficina na região 

metropolitana de Belém-PA, devidamente aparelhada para execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência, na qual possam ser efetuados consertos de peças ou acessórios dos equipamentos, com 

indicação do local de funcionamento para eventual comprovação e vistoria pelo CRESS 1ª Região; 
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14. OBRIGAÇÃO DAS PARTES:  

14.1. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

14.1.1- Cumprir fielmente o contrato, de forma que os serviços avençados mantenham os equipamentos em 

condições de perfeito funcionamento, nos locais de instalação designados pelo CRESS 1ª Região;  

14.1.2- A CONTRATADA utilizará na execução dos serviços, empregados contratados, selecionados e de 

comprovada competência os quais deverão obedecer as normas deste CRESS 1ª Região, podendo ser exigido, 

pela fiscalização, a substituição de qualquer elemento, cujo comportamento ou capacidade técnica sejam 

julgados impróprios ao desempenho dos serviços contratados;  

14.1.3 - Os serviços deverão ser rigorosamente executados, de acordo com as especificações e toda e qualquer 

modificação em relação ao que está previsto, somente poderá ser feita, quando solicitado pela fiscalização;  

14.1.4 - Serão de responsabilidade da empresa contratada, todos os serviços como instalação, reinstalação, 

programação, reprogramação e outros necessários ao perfeito funcionamento dos equipamentos; 

14.1.5 - Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de toda as ferramentas, mão-de-obra, 

despesas com obrigações trabalhistas, custos fiscais, despesas decorrentes de acidentes de trabalho, uniformes, 

bem como os materiais diversos e qualquer serviço especializado ou não especializado que seja necessário à 

perfeita e completa execução do objeto desta Especificação Técnica;  

14.1.6 - A CONTRATADA deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus 

empregados aos equipamentos, instalações, patrimônios e bens, em decorrência da execução dos serviços, 

incluindo-se também os danos materiais ou pessoais causados a terceiros a qualquer título;  

14.1.7 - Quando necessária, a retirada de algum equipamento para conserto na oficina da CONTRATADA, a 

mesma deverá colocar em substituição, outro equipamento equivalente no local (equipamento de propriedade 

da empresa) até o retorno do aparelho retirado para reparo;  

14.1.8 - Manter um estoque de componentes (placas, fontes e outros.), de Back-UP, no sentido de cumprir os 

prazos estabelecidos nesta especificação técnica, assegurando a contínua e perfeita utilização dos 

equipamentos.  

 

15. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  

15.1 - Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada às instalações da Contratante, quando se fizer 

necessário, independentemente de permissão prévia, deste que estejam credenciados exclusivamente para a 

execução dos serviços;  

15.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante legal da 

Contratante;  

15.3 - Fiscalizar, por meio de um fiscal do contrato, a fiel observância das disposições do Contrato, registrando 

as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia à Contratada, para a correção das 

irregularidades apontadas 

 

16. DAS PENALIDADES  

16.1.A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente 

estabelecidas;  

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. Advertência;  
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II. Multa, nos seguintes termos:  

16.3. Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço/fornecimento, por cada dia de 

atraso;  

16.4. Pela recusa em executar o serviço/fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo 

estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do serviço/fornecimento;  

16.5. Pela demora em corrigir falhas do serviço/fornecimento executado, a contar do segundo dia da data da 

notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido;  

16.6. Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no serviço/fornecimento executado, entendendo-se 

como recusa o serviço/fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez 

por cento) do valor do serviço/fornecimento rejeitado.  

16.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção.  

16.8. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93.  

16.9. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

             Belém-PA em, 20 de abril de 2022.  

 

 

Olga Myrla Tabaranã Silva 

Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região 

                                                                  Conselheira Presidente 
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ANEXO I 

MODELO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RAT 

 

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 1ª REGIÃO 

Endereço: Travessa Mauriti, Nº2786, Bairro: Marco, CEP:66.093.180 – Belém/PA 

Setor requisitante:_____________________ Telefone: _____________________ Ramal _______________  

Motivo do Chamado: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Data de abertura:___/___/___  

Início: ____/____/____    Hs ___:___  

Término:___/___/____ Hs: ___:____  

 

MATERIAIS UTILIZADOS 

PEÇAS QTD DESCRIÇÃO 

           

 

 

 

 

  

   

 

 

                  Belém/PA, 11 de abril de 2022. 

 

 

Olga Myrla Tabaranã Silva 

Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região 

                                                                  Conselheira Presidente 

 

 

DESCRITIVO 

 Análises e Correções:_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________         

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

TÉCNICO FUNCIONÁRIO 

    

  _______________________________ 

      

   ____________________________________ 
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ANEXO II (MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO) 

     

                                                                                                                     Belém, ........ de ........... de 2022. 

Ao 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS 1ª REGIÃO 

Ref.: PROPOSTA DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CRESS 1ª REGIÃO/CARTA CONVITE Nº02/2022. 

 

           Prezados, 

           Atendendo a solicitação, apresentamos a proposta de preço do objeto – Serviços de assistência técnica, 

com fornecimento de peças e componentes eletrônicos, para manutenção preventiva e corretiva em 

equipamentos de informática (computadores, notebooks, scanner, etc), para o CRESS 1ª Região, conforme 

as especificações dos itens abaixo:  

 

 

 

DECLARAMOS QUE: 

- 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:         

-Contato:                         E-mail: 

DADOS BANCÁRIOS:  

-Banco: 

-Agência:  

-Conta: 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITEM 

        

QUANTIDADE  

 

 

ESPECIFICAÇÃO  

 

   

PREÇO MENSAL 

 

 

PREÇO TOTAL 

1. 12 Meses 

Serviços de assistência técnica, com 

fornecimento de peças e componentes 

eletrônicos, para manutenção preventiva 

e corretiva em equipamentos de 

informática (computadores, notebooks, 

scanner, etc). 

 

 

 

 

R$ 

 

 

 

 

R$ 
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ANEXO III 
 

CARTA‐CONVITE Nº 02/2022  

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE  

  

  

O  abaixo  assinado,  na  qualidade  de  responsável  legal  pela 

empresa  _________________________,  vem  pela  presente  informar  que  designamos  o 

(a)  Senhor (a) __________________, RG n.º  ______________   para acompanhar a Licitação, 

modalidade Carta Convite Nº02/2022. Podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, 

requerer, e praticar qualquer ato necessário ao fiela cumprimento do presente credenciamento.  

 

 

 

 

                                                     Belém – PA, ____ de ____________ de 2022.   

  

 

 

 

  

  

_______________________________________________  

 (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 2022.  

 

 

_______________________________________________  

 (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______/2022 PARA PARA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS 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 contratação de 

empresa especializada em serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e componentes 

eletrônicos, para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (computadores, 

notebooks, scanner, etc), pertencentes ao patrimônio do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 1º 

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

02/2022 e nas cláusulas seguintes.   

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

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

empresa para serviços de assistência técnica, com fornecimento de peças e componentes eletrônicos, para 

manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (computadores, notebooks, scanner, etc), 

pertencentes ao patrimônio do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 1º Região, em conformidade 

com a Carta Convite nº 02/2022.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I- DO CONTRATANTE:  

a) Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no Contrato;  

b) Contribuir e proporcionar condições indispensáveis a execução do objeto;  

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) Notificar por escrito a contratada da aplicação de eventuais multas, da suspensão da prestação de serviço e 

da sustação do pagamento de quaisquer faturas; 

 

II- DA CONTRATADA: 

a) Comparecer, sempre que solicitada, à sede do CONTRATANTE para receber instruções e acertar 

providências;  

b) Reparar e substituir o serviços que apresentarem defeitos ou qualquer anormalidade; 

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

Objeto. 
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d) Deverá responsabilizar-se pelos danos causados ao CRESS 1ª Região ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução de prestação do serviço; 

e) Os serviços deverão ser realizados pela Contratada não sendo permitida a transferência a terceiros, sob 

qualquer forma, nem mesmo parcialmente, nem subcontratar a prestação a que está obrigada;  

f) Os serviços deverão ser prestados por profissionais habilitadas/os, qualificadas/os e treinadas/os para a 

execução dos serviços;  

g) Sob nenhuma alegação a contratada poderá deixar de executar os serviços previstos neste termo e nas 

condições estabelecidas;  

h) Não divulgar quaisquer informações que tenha acesso, sob as penas cabíveis em lei;  

i) Providenciar a correção das deficiências apontadas pela/o Fiscal de contrato no prazo estabelecido pelo 

mesmo, podendo este prazo ser prorrogado com a devida justificativa e previamente autorizado pela entidade;  

 

CLAÚSULA TERCEIRA: DO VALOR 

O valor total da contratação do serviço do presente Contrato, é de R$ ______________(________) para o 

período de 12 (doze) meses. Correspondendo ao valor mensal de valor 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: REGIME DE EXECUÇÃO E PRAZO DOS SERVIÇOS 

a) A execução dos serviços será pelo regime de empreitada por preço global;  

b) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser aditado por prazo e valor, conforme 

legislação vigente;  

c) O prazo de início do serviço deverá ser de até 1 (um) dias útil, contados a partir da assinatura do contrato;  

d) A Contratada deverá atender todos os pontos descritos neste Termo de Referência. 

 

CLAÚSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

a) Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da fatura ao 

CRESS 1ª Região.  

b) Nenhum pagamento será efetuado ao prestador de serviço enquanto pendente de liquidação de qualquer 

obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.  

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) As Notas Fiscais emitidas pela contratada não poderão conter erros ou rasuras, devendo ainda conter a 

mesma descrição e a indicação do banco, agência e conta corrente.  

e) No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão eles restituídos à contratada para as correções 

necessárias, não respondendo o CRESS 1ª Região, por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação 

dos pagamentos correspondentes.  

f) O CRESS 1ª Região deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela CONTRATADA, nos termos do Contrato, caso as multas não sejam cobertas pela garantia do 

contrato ou na sua falta. 

 

CLAÚSULA SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

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 

previstos nos recuros constantes no orçamento vigente: 6.2.2.1.1.01.04.04. – Serviços Terceiros Pessoas 

Jurídicas.  

 

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.    

 

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 2022. 

 

 

 

                                                            Contratante  

 

 

 

                                                                  Contratada 
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RECIBO DE ENTREGA  

                                                CARTA CONVITE CRESS 1ª REGIÃO Nº 02/2022 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de assistência técnica, com fornecimento de 

peças e componentes eletrônicos, para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática 

(computadores, notebooks, scanner, etc), pertencentes ao patrimônio do Conselho Regional de Serviço Social 

– CRESS 1º 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 abril de 2022. 

 

DAVID VIEIRA DA ROSA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do CRESS 1ª Região 

RECIBO DE ENTREGA  

CARTA CONVITE CRESS 1ª REGIÃO Nº 02/2022 

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 2022.   

 

_______________________________________________ 

 Assinatura do representante da empresa acima qualificado 
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