
 

 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021 
  
 
 
O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 2ª REGIÃO torna público, que se 
encontra aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de 
julgamento do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 
no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº. 3.555 de 8 de agosto de 
2000, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto n° 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, bem como nas condições estabelecidas neste Edital e Anexos, 
e no Processo Administrativo nº 005/2021. 
 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO  
DATA DA REALIZAÇÃO:  27/05/2021 
HORÁRIO:  10:00 h (horário de Brasília/DF)  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br  
CÓDIGO UASG: 926618 
 
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão 
registrados no sistema e na documentação relativa ao certame.  
 
1. OBJETO 

 
1.1. A presente licitação, tipo menor preço, tem por objeto a aquisição de notebooks 
para o Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, conforme as especificações e 
condições estabelecidas Edital e seus anexos. 
1.2. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no 
catálogo do Sistema Compras Governamentais e as especificações constantes deste 
Edital, prevalecerão as últimas.  
1.3. Em razão do descritivo do Sistema Compras Governamentais não possuir o mesmo 
nível de detalhamento do objeto do certame, as propostas deverão atender às 
especificações dos produtos/serviços dispostas no Termo de Referência e Anexos deste 
Edital. 
 
2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 



 

 

 

 
2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 38.044,24 
(Trinta e oito mil e quarenta e quatro reais e vinte e quatro), conforme descritivo 
constante do Anexo I, Termo de Referência.   
1.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações 
orçamentárias específicas, consignadas no Orçamento deste Conselho, conforme 
Parecer ofertado na conta contábil nº 6.2.2.1.1.02.01.03.003 – Equipamentos de 
Informática. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 
3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 
em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 
os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 
4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que:  
4.1.1. Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto licitado;  



 

 

 

4.1.2. Estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 
4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
4.3. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
4.4. Não poderão participar deste Pregão:  
4.4.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com o 
Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, durante o prazo da sanção aplicada;  
4.4.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação;  
4.4.3. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
4.4.4. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 
4.4.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
4.4.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que 
não agem representando interesse econômico em comum;  
4.4.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio de proposta e documentação. 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 



 

 

 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º, da LC nº 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 
sistema ou de sua desconexão.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 
procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o VALOR 
TOTAL DO ITEM, já considerados e inclusos todos os tributos e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto.  
6.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, 
em algarismos com 02 (duas) casas decimais após a vírgula. 
6.3. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.5. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 
as exigências do Edital.  



 

 

 

6.6. O licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos quatorze anos.  
6.7. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.  
6.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.  
6.9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  
6.9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.  
6.9.2. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
6.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura 
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.  
6.11. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.  

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA  

 
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico.  
7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

 
8.  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 



 

 

 

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital.  
8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.  
8.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
 
9. DA FORMULAÇAO DOS LANCES  

 
9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  
9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL do item. 
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
9.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.  
9.4. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).  
9.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 
9.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 
9.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
9.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  
9.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
9.10. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração.  



 

 

 

9.11. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível.  
9.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  
9.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempos 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes no sítio 
eletrônico sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 
9.14. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 
9.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.16. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
9.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 
10. DA NEGOCIAÇÃO  

 
10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das prevista deste Edital. 
10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
 
11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

 
11.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, 
após solicitado pelo pregoeiro, a proposta de preço adequada ao último lance e após 
negociação, devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de 
Preços, bem como eventuais documentos complementares, quando solicitados pelo 
Pregoeiro e necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, 
no prazo de 2:00h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por 
meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Compras Governamentais. 



 

 

 

11.2. Os documentos remetidos por meio do sistema Compras Governamentais 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em 
prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  
11.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, no seguinte 
endereço: Rua Dr. Samuel Porto, 351 Cj 101 - Saúde, São Paulo/SP – CEP 04054-010.  
11.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste 
Edital.  
11.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 
especificações técnicas do objeto.  
11.6. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região ou, ainda, de pessoas físicas 
ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.  
11.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado. 
11.8. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou globais superiores aos 
estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.  
11.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
12. DA HABILITAÇÃO  
 
12.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF e da documentação 
complementar especificada neste Edital.  
12.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificada o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 
consulta aos seguintes cadastros:   
a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   



 

 

 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  
12.3. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 
do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 
12.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será considerado inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
12.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 
verificada em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação 
econômica financeira e habilitação técnica. 
12.6. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
12.7. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 
10.024, de 2019. 
12.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante 
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação. 
12.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
12.2.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 
emitidos somente em nome da matriz. 
12.3. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
12.4. Deverá ser apresentada a documentação referente à Habilitação Jurídica: 
12.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 



 

 

 

12.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 
à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
12.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
12.4.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 
12.4.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
12.4.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata 
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
12.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
decreto de autorização; 
12.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva; 
12.5. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Regularidade fiscal 
e trabalhista: 
12.5.1.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
12.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à  Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 
12.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
12.5.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 



 

 

 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
12.5.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
12.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
12.5.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 
12.5.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa 
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 
12.6. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Qualificação 
Econômico-Financeira: 
12.6.1.  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial 
expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
12.7. Deverá ser apresentada a seguinte documentação referente à Qualificação 
Técnica: 
12.7.1. Um ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante aptidão para o 
fornecimento de materiais e/ou prestação de serviços pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto deste Pregão; 
12.7.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a 
serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal e/ou secundária da 
licitante, especificada no contrato social devidamente registrado na junta comercial 
competente, bem como no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – 
RFB.  
12.7.3. Cópia(s) de contrato(s), atestado(s) ou declaração(ões) que comprovem 
experiência no fornecimento do objeto da presente licitação;  
12.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 



 

 

 

12.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 
fase de habilitação. 
12.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência 
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
12.11. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 
ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 
será concedido o mesmo prazo para regularização.  
12.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
12.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
12.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
 
13. DOS RECURSOS 
 
13.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 
fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
13.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 
recurso, fundamentadamente. 
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 



 

 

 

13.4.  A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
13.5.  Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 
13.6.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
13.7.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances.  
14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
14.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 
14.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação.  



 

 

 

15.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia – 2ª Região. 
15.3. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora.  
 
16. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  
 
16.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será 
convocada para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena 
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
16.2. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e 
compatível com os termos deste Edital. 
16.3. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, 
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia 
– 2ª Região.  
16.4. Por ocasião da assinatura do contrato verificar-se-á por meio do SICAF e de outros 
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.  
16.5. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após 
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 
obedecida a ordem de classificação.  
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 
18.  DO PAGAMENTO 
 
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital. 
 
19. DAS SANÇÕES  
 



 

 

 

19.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei n.º 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto n.º 
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 
Contratante, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo 
das demais cominações legais e de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor da 
contratação, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato (art. 78 da Lei 8.666, de 
1993), a Contratada que:  
19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;  
19.1.2. Apresentar documentação falsa;  
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;  
19.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  
19.1.5. Não mantiver a proposta;  
19.1.6. Cometer fraude fiscal;  
19.1.7. Comportar-se de modo inidôneo.  
19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 
de lances.  
19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções:  
19.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante;  
19.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;  
19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento.  
19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 
e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  
19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  
 



 

 

 

20. INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL.  
 
20.1. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento licitatório devem ser 
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico compras1@fonosp.org.br. 
20.2. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 
aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 
20.3. Todo cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital. Qualquer 
impugnação deverá ser protocolada até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o 
endereço eletrônico compras1@fonosp.org.br. 
20.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da 
data de recebimento da impugnação. 
20.5. Acolhida a impugnação aos termos deste Edital, designar-se-á nova data para a 
realização da sessão pública, exceto quando a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  
20.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão 
disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, para 
conhecimento das licitantes e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em 
participar do certame, acessá-lo para obtenção das informações prestadas.  
 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
21.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
21.3. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, 
sendo que o desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, mediante a possibilidade de aferição de sua qualificação e 
exato cumprimento das condições estabelecidas no Anexo I, durante a sessão pública 
de pregão. 



 

 

 

21.4.  É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
no ato da sessão pública.  
21.5.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
21.6.  Fica assegurado ao Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região o direito de, 
segundo seu interesse, revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou em 
parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente.  
21.7. Os licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e o Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região não será, em nenhum 
caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório.  
21.8. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do 
vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento 
cair em dia sem expediente no Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região.  
21.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos portais CRFa - 2ª Região e Compras 
Governamentais nos endereços eletrônico www.fonosp.org.br e 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 
21.11. Integram o presente Edital:  
21.11.1. Anexo I - Termo de Referência; 
21.11.2. Anexo II - Modelo de proposta de preços; 
21.11.3. Anexo III – Minuta de Contrato.  
 
São Paulo, 14 de maio de 2021. 
 
 
 

Vera Regina Vitagliano Teixeira  
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia- 2ª Região 

 
 
 



 

 

 

 
ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
 

 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  
 
1.1. Aquisição de 6 unidades de notebooks 2 em 1 conforme condições e especificações 
técnicas detalhadas neste Termo de Referência e demais anexos. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 
2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de computadores notebooks, com o 
objetivo de disponibilizar equipamentos atualizados e compatíveis com as demandas do 
Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região, garantindo a infraestrutura adequada 
para cumprimento das metas e objetivos da instituição.  
2.2. Considerando a imensa importância às organizações pelo uso de equipamentos de 
Tecnologia de Informação atuais, fazendo com que diminuam riscos de paralisação ou 
redução da continuidade de atividades, e, também, propiciando condições ideais de 
reaparelhamento do parque computacional existente, por meio de substituições de bens 
ou seu aumento progressivo.  
2.3. A contratação visa, além de substituir os equipamentos ultrapassados, obsoletos, 
realizar as fiscalizações do Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região de forma 
online, ou seja, inserindo os documentos fiscais diretamente no sistema no ato da 
fiscalização. Além, de manter seu aproveitamento em palestras, apresentações e 
reuniões.  
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
 
3.1. Somente serão aceitos produtos novos e sem uso, originários de fábrica. 
3.2. Os equipamentos deverão possuir as seguintes configurações mínimas: 
3.2.1. Processador: 
3.2.1.1. Intel Core I5 - Frequência de 1.6GHz à 4.2GHz; 
3.2.1.2. Da mais recente geração disponibilizada pelo Fabricante, não sendo 
aceito uso de processadores descontinuados; 



 

 

 

3.2.1.3. Suporte à arquitetura 64 bits, tecnologia SSE 4.1/4.2 ou similiar;  
3.2.1.4. Processador com clock speed de no mínimo 1.8 ghz; 
3.2.1.5. Memória cache de no mínimo 8MB Suporte ao conjunto de instruções 
AES (Advanced Encryption Standard); 
3.2.1.6. Processador gráfico integrado com frequência base de 300 Mhz, com 
suporte a 4K e vídeo de alta definição;  
3.2.1.7. É obrigatório declarar, na proposta, o modelo do processador ofertado. 
3.2.2. Memória RAM: 
3.2.2.1. No mínimo 8GB tipo DDR-4 2.400MHz ou superior (1x8GB), se 
adequando plenamente a velocidade de barramento da placa mãe e do 
processador, possibilitando o máximo de aproveitamento. 
3.2.2.2. Deverá possuir capacidade de expansão mínima de 16 GB. 
3.2.3. Disco Rígido: 
3.2.3.1. Deverá possuir no mínimo 256 GB, tecnologia SSD M.2 SATA; 
3.2.3.2. Suportar tecnologia S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting 
Technology). 
3.2.4. Placa de vídeo: 
3.2.4.1. Intel integrada ou compartilhada. 
3.2.5. Tela: 
3.2.5.1. Mínima de 14 polegadas; 
3.2.5.2. Resolução mínima em Full HD (1920 x 1080); 
3.2.5.3. Deverá possuir recurso de touchscreen e iluminação traseira LED; 
3.2.5.4. Dobrável, afim de possibilitar o uso em modo tablet; 
3.2.5.5. Sensível ao toque e uso de caneta ativa. 
3.2.6. Caneta ativa: 
3.2.6.1.  Deverá possuir CANETA compatível do próprio Fabricante para 
experiência de escrita na tela. 
3.2.7. Wireless: 
3.2.7.1. Placa de rede WiFi 802.11ac 1x1 + Bluetooth. 
3.2.8. Touchpad: 
3.2.8.1.  Do mesmo Fabricante do equipamento ou homologado pelo mesmo; 
3.2.8.2. Tecnologia de multitoque;  
3.2.8.3. De conformação ambidestra. 
3.2.9. Teclado: 
3.2.9.1. Retroiluminado - em Português (padrão ABNT2); 
3.2.10.  Gabinete e Tampa: 



 

 

 

3.2.10.1. Padrão que permita o chamado uso múltiplo com “Tablet” e 
“Notebook”; 
3.2.10.2. A utilização na função “Tablet” ou “Notebook” não deve comprometer 
os componentes internos e o funcionamento do computador de forma segura; 
3.2.10.3. Deverá possuir no mínimo 2 (duas) portas USB; 
3.2.10.4. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes 
internos (disco rígido, unidade de mídia óptica/magnética, memórias e placas 
de expansão quando se fizeram presentes no modelo ofertado);  
3.2.10.5. Possuir botões ou botões com leds para ligar/desligar equipamento;  
3.2.10.6. Alto-falante e alta precisão integrada ao gabinete conectado 
diretamente ao sistema de áudio da placa mãe;  
3.2.10.7. O microcomputador deverá ter sido projetado para manter-se dentro 
da faixa de temperatura adequada ao Sistema Operacional em qualquer formato 
de uso para o qual foi projetado. (Tablet ou Desktop); 
3.2.11. Fonte de Alimentação:  
3.2.11.1. A fonte deve ser do mesmo Fabricante do equipamento não sendo 
aceitas fontes similares. 
3.2.12. Bateria: 
3.2.12.1. A bateria deve ser da mesma marca do equipamento não sendo aceitas 
baterias similares; 
3.2.13. Peso máximo: 
3.2.13.1. 1,7 Kg. 
3.2.14. Sistema Operacional: 
3.2.14.1. O equipamento deverá vir previamente instalado e licenciado com o 
sistema operacional Microsoft WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 bits em sua 
versão mais atual (a depender do item), em português (Brasil) e configurado de 
modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema, ou no 
caso de versão Windows 10 Home OEM, licença de upgrade para Windows 10 
Professional 64 bits, podendo ser na versão OEM ou similar;  
3.2.14.2. Deverão ser fornecidas para cada equipamento, as mídias necessárias 
para instalação/restauração do sistema operacional em português (Brasil) 
devidamente licenciado. 
3.2.15. Garantia: 
3.2.15.1. Todos os equipamentos propostos deverão possuir garantia mínima 
de 12 meses. 
 



 

 

 

4. DA ESTIMATIVA E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em 
R$ 38.044,24 (Trinta e oito mil e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 
 
 

ITEM OBJETO 
Quantidade 

(a) 
Valor Unitário 

(b) 

VALOR ESTIMADO 
TOTAL 
(a  x b) 

1 

Notebooks 2 em 1 conforme 
especificações e condições do Edital 
e seus anexos. 

06 R$ 6.110,04 R$ 38.044,24 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 38.044,24 

 
4.2. A presente contratação correrá à conta da rubrica 6.2.2.1.1.02.01.03.003 – 
Equipamentos de Informática. 
 
5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
 
5.1. O prazo para entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias corridos após a 
homologação e assinatura do contrato. 
5.2. A entrega deverá ser realizada nos seguintes endereços: 
 

Quantidade Local Endereço 
03 Sede do CRFa 

2ª Região 
Rua Dr. Samuel Porto, 351 Cj 101 – Saúde - São 
Paulo/SP - CEP: 04054-010 

01 Subsede 
Marília 

Rua Paes Leme, 47 Sala 51 –  Centro – Marília/SP 
- CEP 17500-150 

01 Subsede 
Ribeirão Preto 

Rua Bernardino de Campos, 1001 Cj.1303 – 
Centro – Ribeirão Preto/SP - CEP 14015-130 

01 Subsede 
Santos 

Rua Joaquim Távora, 93 Cj. 15 – Vila Mathias – 
Santos/SP - CEP 11075-300 

 
5.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 



 

 

 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 
neste Termo de Referência e na proposta. 
5.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
5.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 
circunstanciado. 
5.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 
5.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 
execução do contrato. 
 
6. GARANTIA, DOCUMENTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO 
 
6.1. Os equipamentos deverão vir acompanhados de certificado de garantia 
válido em todo o território nacional fornecido pelo fabricante, manuais do 
usuário contendo todas as informações dos equipamentos, com instruções para 
instalação, configuração e operação em português, cabos, conectores e todos 
os acessórios necessários para seu funcionamento. 
6.2. Os equipamentos devem possuir etiqueta com número de série anexado 
pelo fabricante. 
6.3. O prazo de garantia será de no mínimo 12 meses, a contar do recebimento 
definitivo dos equipamentos e de seus acessórios. O atendimento no período 
coberto pela garantia descrita acima, deverá incluir mão de obra, peças e, em 
caso de necessidade de manutenção fora das dependências do CRFa 2ª Região, 
transportes e seguros também se aplicam à mesma garantia, sem nenhum ônus 
adicional ao CRFa 2ª Região. 
6.4. A contratada deverá fornecer relação de assistências técnicas para os 
equipamentos ofertados, contendo os centros técnicos de todo o estado de São 
Paulo, ou deve anexar página da internet do fabricante do equipamento 
contendo o endereço das assistências técnicas no estado de São Paulo. 



 

 

 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. São obrigações da Contratante: 
7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 
7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 
fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
7.1.6. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 
despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência e seus 
anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia; 
8.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 
em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 
8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 



 

 

 

8.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
8.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 
8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
8.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
9. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
10. DO PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, 
contados a partir da entrega do objeto e do recebimento da Nota Fiscal ou 
Fatura, através de boleto bancário. 
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 
aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do 
art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 



 

 

 

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancária para pagamento. 
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 
contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
da contratante. 
10.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
10.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 
não regularize sua situação junto ao SICAF. 
10.10. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente 
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 
interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, 
pela máxima autoridade da contratante. 
10.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 
10.12. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 
não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a 
taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do 
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 



 

 

 

VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
I = (TX)    I =  ( 6 / 100 )         I = 0,00016438 
     365                    TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 
11. DO REAJUSTE 
 
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
limite para a apresentação das propostas. 
 
12. CONTROLE DA EXECUÇÃO 
 
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei nº 8.666, de 1993. 
12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 
bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 
cabíveis. 
 
13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
13.1. O Conselho Regional de Fonoaudiologia 2ª Região reserva-se ao direito de 
anular a presente licitação a qualquer momento, a seu exclusivo critério, não 
cabendo nessa hipótese qualquer recurso ou indenização. Reserva-se ainda, ao 



 

 

 

direito de contratar parcialmente o objeto da presente Pregão Eletrônico, caso 
haja perda de interesse no objeto total. 

 
 
 
 
 

Vera Regina Vitagliano Teixeira  
Presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO II  
 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(Preenchida em papel timbrado da proponente) 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 
 

PROCESSO Nº 005/2021 
 
Ao 
Conselho Regional de Fonoaudiologia - 2ª Região  
 
Referência: Proposta Comercial Pregão Eletrônico nº 01/2021 - Aquisição de notebooks 
2 em 1 para o Conselho Regional de Fonoaudiologia – 2ª Região, conforme as 
especificações técnicas e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO Quantidade 
(a) 

Valor 
Unitário 

(b) 

VALOR TOTAL 
(a x b) 

1 

 
A LICITANTE DEVERÁ INSERIR A 
DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM 
OFERTADO 
 
MARCA: _______________________ 
MODELO:______________________ 
 

6 R$  R$  

VALOR TOTAL DO ITEM R$  
( Valor por extenso )   

 
O LANCE DEVE SER DADO PELO VALOR TOTAL DO ITEM 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Dados da Empresa: 
Razão Social: ___________________________________________________________________ 
CNPJ/MF: ___________________________ Inscrição Estadual____________________________ 
Endereço: _________________________________________Tel/Fax: ______________________ 
CEP: ____________________ Cidade: ___________________________ UF: _________________ 
Banco: ___________________ Agência: __________________________ c/c: ________________ 
 
Dados do Representante Legal da Empresa: 
Nome:__________________________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________________CEP:_______________ 
Cidade:______________________________________________________ UF:________________ 
CPF/MF:________________________________________________________________________ 
Cargo/Função:____________________________________________________________________  
Cart.ldent nº:_______________________________________ Expedido por:__________________ 
Naturalidade:_________________________   Nacionalidade:______________________________ 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua apresentação.  
 
 
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente 
licitação e que estou de acordo com todas as normas do Edital e seus Anexos. 
 
 
Local e data:  ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO IIII 
 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº     /2021 
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA - 2ª REGIÃO, CNPJ ..................., 
Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com sede na 
Rua ........................., São Paulo/SP, neste ato representada por sua 
Presidente, ...................................., doravante denominada de CONTRATANTE, 
e.............................., CNPJ.........................., com sede à ..................., nesta ato 
representada pelo Sr. .................................., portador da Cédula de Identidade R.G. 
n.º ..........., e inscrito no CPF/MF sob n.º......................, doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente CONTRATO, decorrente de licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021. O presente CONTRATO reger-se-á pelas seguintes 
cláusulas e condições, que reciprocamente outorgam e aceitam. 
 
Tal CONTRATO considera os expedientes do Processo nº 005/2021 e Pregão Eletrônico 
nº 01/2021, encontrando-se sob a égide da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº. 3.555, de 8 de 
agosto de 2000, do Decreto nº. 3.693 de 20 de dezembro de 2000, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1 O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de notebooks, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo 
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 



 

 

 

1.3 Discriminação do objeto: 
 

ITEM OBJETO Quantidade 

1 
Notebooks 2 em 1 conforme especificações e condições do 
Edital e seus anexos. 

06 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 
2.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ___________. 
 
2.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1  O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no 
Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1  As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos específicos 
consignados no Orçamento do CRFa - 2ª Região, elemento de despesa 
6.2.2.1.1.02.01.03.003 – Equipamentos de Informática. 
 
CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
5.1 O prazo de vigência do CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados da data da 
sua assinatura; 
 
CLÁUSULA SEXTA: ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 A fiscalização da execução do CONTRATO será exercida por agente do 
CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá velar pela 



 

 

 

perfeita execução do fornecimento, em conformidade com o previsto no Anexo I do 
Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2021, na proposta da CONTRATADA e neste 
instrumento. 
 
6.2 Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução 
do CONTRATO, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito, para 
adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas. 
 
6.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 
havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou 
aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 
 
6.4 A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da 
contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da 
proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
7.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 
 
CLÁUSULA OITAVA: GARANTIA CONTRATUAL 
 
8.1 O fornecedor oferecerá garantia contratual no mínimo de 12 meses, conforme item 
6 do Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA NONA: REAJUSTE 
 
9.1 O valor é fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO CONTRATUAL 
 
10.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços que vierem a se tornar 



 

 

 

necessários no decorrer do CONTRATO, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor 
inicial atualizado, com base no Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
10.2 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, ressalvados os casos de supressões 
estabelecidas mediante acordo entre as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º 
do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
13.1 Não será permitida subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do 
objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ORIENTAÇÕES ANTICORRUPÇÃO 
 
14.1 Na execução do presente contrato é vedado ao CONTRATANTE e ao CONTRATADO 
e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu: 
a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente 
contrato; 
c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações do presente contrato, sem autorização em lei ou nos respectivos 
instrumentos contratuais; 
d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente contrato; ou 
e) De qualquer maneira fraudar o presente contrato, assim como realizar quaisquer 
ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei nº 
12.846/2013 (conforme alterada), do Decreto nº 8.420/2015 (conforme alterado), do 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras 
leis ou regulamentos aplicáveis (“Leis Anticorrupção”), ainda que não relacionadas com 
o presente contrato. 



 

 

 

14.2 Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de 
quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras 
ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja 
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele 
não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 
mesma forma. 
 
14.3 No caso de ocorrência de violação à Lei de Anticorrupção será instaurado processo 
administrativo para apuração de infrações, conforme os termos da Portaria CRFa 2ª 
Região nº 001/2021 que institui o rito processual administrativo relacionado à apuração 
de infrações ocorridas em violação à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais 
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
16.1. Para a solução das questões emergentes do presente instrumento não resolvidas 
na esfera administrativa, será competente o Foro da Justiça Federal da Capital do 
Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja. 
 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas adiante 
qualificadas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, devendo seu extrato ser 
publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
 
 



 

 

 

 
São Paulo,   de    de 2021. 
 
 
 
 

...................................................... 
CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA – 2ª REGIÃO 

CONTRATANTE 
Presidente 

 
 
 
 

...................................................... 
CONTRATADA 

Cargo 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
...............................................................................  
NOME:  
RG:  
CPF: 

 
 
...............................................................................  
NOME:  
RG:  
CPF: 
 

 
 
 


