
 Gerência de Administração e Logística
Avenida Olegário Maciel 1233 - Bairro Lourdes - Belo Horizonte-MG - CEP 30180-111

Telefone: (31) 3218-4500 - www.cramg.org.br

  

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 1/2022/CRA-MG

PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO Nº 476907.008659/2021-83
 
EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2022/CRA-MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022/CRA-MG
 
OBJETO
Aquisição de 25 micro computadores e 25 licenças perpétuas do Microsoft Office
2019, conforme especificações mínimas constantes neste Edital e seus Anexos.
 
PREÂMBULO
 
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção
pelos interessados, gratuitamente, no portal do CRA-MG, www.cramg.com.br, no
portal de compras do Governo Federal, www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo
e-mail licitacao@cramg.org.br
 
Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM:
 
ITEM 1: 25 micro computadores - Participação NÃO exclusiva de
Microempresas e empresas de pequeno porte.
ITEM 2: 25 licenças perpétuas do Microsoft Office 2019 - Participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
 
Recebimento das propostas: A partir da data de publicação do edital, 22/02/2022, até
as 10:00 horas do dia 09/03/2022.
Abertura das propostas (data e hora): a partir de 10:00 hs (horário oficial de Brasília) 
do dia 09/03/2022.
Início da sessão pública de disputa de preços: às 10:00 do dia 09/03/2022.
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Local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Código UASG: 389144
Código CATSER: Item 1: 474160.   Item 2: 27.456
 
ANEXOS AO EDITAL
 
I - TERMO DE REFERÊNCIA
II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
 
O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS – CRA-MG, na
pessoa de seu representante legal, através do Pregoeiro designado e em face da
aprovação da Diretoria para abertura de processo licitatório comunica aos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM em sessão pública, conforme especificações
contidas neste Edital e seus Anexos.
 
Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente impeditivo
à realização, a sessão pública será adiada para o primeiro dia útil subsequente,
mantidos o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário do Pregoeiro.
 
1. DA SESSÃO PÚBLICA E DA VINCULAÇÃO
 
1.1. A sessão pública do certame será realizada na internet, sendo integralmente
conduzida pela Pregoeira, assessorada por sua equipe de apoio, conforme Portaria
CRA-MG nº 01/2022 de 06/01/2022.
 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 10.520/2002, ao Decreto nº
10.024/2019, ao Decreto nº 8.538/2015, à Lei Complementar nº 123/2006 e à Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas demais normas pertinentes à
matéria e procedimentos e cláusulas deste Edital e dos seus Anexos, os quais o
integram para todos os efeitos legais.
 
2. DO OBJETO
 
Aquisição de 25 micro computadores e 25 licenças perpétuas do Microsoft Office
2019, conforme especificações mínimas constantes neste Edital e seus Anexos.
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 
3.1. A participação nesta licitação é exclusiva às empresas que estiverem
devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
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SLTI, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, para acesso ao sistema
eletrônico;
3.1.1.  A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Equiparados (pessoa física ou empresário individual enquadrados
nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06)  PARA O ITEM
2.
 
3.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital;
3.3. A licitante beneficiada com a Lei Complementar 123/06, poderá apresentar a
documentação de regularidade fiscal vencida no momento do Pregão e terá até 05
(cinco) dias úteis, após a solicitação do(a) Pregoeiro(a), para comprovar a sua
regularização;
3.4. Poderão participar deste Pregão, interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com o credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme
disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018;
3.5. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema;
3.6. As empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse em participar
deste pregão, deverão providenciar seu cadastramento pelo menos no nível básico
de credenciamento.
 
3.7. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
3.7.1. Com falência, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas;
3.7.2. Em dissolução ou em liquidação;
3.7.3. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública
Federal;
3.7.4. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
3.7.5.  Que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si;
3.7.6.  Estrangeiras que não funcionem no País;
3.7.7.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo
9º da Lei nº 8.666, de 1993;
3.7.8.  Empresas que tenham condenações cíveis por ato de improbidade
administrativa.
 
3.8. Como condição para participação no Pregão, deverá declarar:
 
3.8.1. Deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:
a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;
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b) Que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências deste Edital;
c) Que inexistem fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste
certame;
d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
 
3.8.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à
conformidade da proposta, ou ao enquadramento na condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ou a não utilização de mão de obra de menores,
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
4. DO CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA ELETRÔNICO.
 
4.1. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta no “Manual
do Pregão Eletrônico tradicional para fornecedores”, disponibilizado no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br;
4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no Portal de Compras do
Governo Federal - Comprasnet, no site www.comprasgovernamentais.gov.br;
4.3. A licitante e seu representante legal deverão estar previamente credenciados
junto ao órgão provedor (SLTI), no prazo de 03 (três) dias úteis antes da data da
realização do pregão;
4.4. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 9º do Decreto
n° 10.024/19), no site Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet, no
site www.comprasgovernamentais.gov.br;
4.5. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de
registro obrigatório no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, com os seguintes níveis de credenciamento:
I. Credenciamento;
II. Proposta Comercial e Habilitação Jurídica;
III. Regularidade fiscal federal;
IV. Regularidade fiscal estadual/municipal;
V. Qualificação econômico-financeira.
4.6. Esse registro também será requisito obrigatório para fins de habilitação;
4.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal
do licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;
4.8. 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;
4.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
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seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances;
4.10. Incumbirá ainda 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. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
 
5.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, com a descrição do serviço ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão
pública;
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública;
5.3. 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;
5.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos campos relativos ao VALOR GLOBAL POR ITEM– em algarismos,
expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços
praticados no mercado.
a) Na formação do preço que constará nas propostas dos licitantes, o preço deve
ficar igual ou abaixo dos preços de referência da administração pública;
b) No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, mão-de-obra, infraestrutura, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
c) O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão
incluídos na proposta de preços apresentada;
d) A licitante deverá preencher o campo da Descrição Detalhada do Objeto, somente
com as informações sobre o objeto, esclarecendo as especificações técnicas
principais do produto, conforme o solicitado no Anexo I, sendo desclassificadas as
propostas que estiverem em desacordo com esta determinação;
e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da sua apresentação;
f) Não serão aceitas descrições genéricas como: “conforme Edital”, “atendemos o
Edital” dentre outras, sem especificar o serviço ofertado;
5.5. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto nos seus termos.
5.6. A Licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
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objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico na data, horário e local indicado no preâmbulo deste Edital;
6.2. No decorrer da sessão pública, caso o sistema seja desconectado para o
Pregoeiro, mas permaneça acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
6.3. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente
após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para
divulgação.
 
7. A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
7.1.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
7.3. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão
disponíveis na internet;
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o
Pregoeiro e os licitantes;
7.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
 
8.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico;
8.2. O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro;
8.3. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele
ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença
de valores de R$ 500,00  (quinhentos reais) para o item 1 e de R$ 200,00
(duzentos reais)  para o item 2, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for
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recebido e registrado primeiro;
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;
8.6. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto - os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme item 8.3;
8.7. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública
durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública;
8.8. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 8.7,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários;
8.9. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.8., a
sessão pública será encerrada automaticamente;
8.10. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o
pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de
envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
8.11. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer
da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes,
os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;
8.12. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no
sítio eletrônico utilizado para divulgação.
 
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
 
9.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate
previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666,
de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese;
9.2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 do Decreto nº
10.024/2019, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva;
9.3. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 
 
10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
 
10.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da
proposta;
10.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, observadas
as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto; os preços não poderão ultrapassar o valor médio estimado para o objeto de
cada item desta licitação;
10.3. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
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compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto;
10.4. As propostas deverão ser encaminhadas conforme modelo constante
no ANEXO II deste edital. A proposta final de preços deverá ser encaminhada no
prazo mínimo de 2 (duas) horas, após a solicitação do Pregoeiro e deverá conter:
razão social, endereço, telefone, número do CNPJ/MF, dados bancários (banco,
agência, número da conta corrente e praça de pagamento), nome do responsável
legal da empresa e da proposta constando cargo e CPF, prazo de validade de no
mínimo 60 (sessenta) dias a contar da data da abertura da sessão deste Pregão e as
especificações do objeto de forma clara, atualizada com lance final ofertado,
considerando apenas duas casas decimais. O envio deverá ser encaminhado no
sistema Comprasnet, sendo anexado em campo oportuno que será aberto pelo
Pregoeiro e após a sua convocação no sistema;
10.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável ou for desclassificada, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;
10.5.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja
obtido o preço melhor;
10.6. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
10.7. Será desclassificada a proposta final que:
10.7.1. Contenha vícios ou ilegalidades;
10.7.2. Não apresente as especificações exigidas no Termo de Referência;
10.7.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo fixado ou não atendam
aos requisitos estabelecidos neste Edital;
10.7.4. Apresentar preços superiores àqueles estimados no Termo de Referência.
10.8. Também será desclassificada a proposta final que:
10.8.1. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos
decorrentes da contratação pretendida;
10.8.2. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial com relação ao preço e
à produtividade apresentada;
10.9. 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, para efeito de comprovação de
sua exequibilidade;
10.10. As licitantes convocadas que não apresentarem proposta de preço e/ou
outros documentos solicitados de acordo com o Edital, no prazo determinado via
chat, serão desclassificadas e consideradas desistentes.
 
11. DA HABILITAÇÃO
 
Para fins de habilitação ao certame, o licitante detentor do menor preço se obriga a
satisfazer os requisitos relativos a:
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11.1.Habilitação Jurídica;
11.2. Qualificação Econômico-Financeiro;
11.3. Qualificação Técnica;
11.4. Regularidade Fiscal com a Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e
FGTS;
11.5. Regularidade Trabalhista;
11.6. Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da
Constituição Federal e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
11.7. Os licitantes são obrigados a declarar, sob as penalidades legais, a
superveniência de fato impeditivo da habilitação, em conformidade com o art. 32, §2º
da Lei de Licitações.
 
11.1. Relativos à Habilitação Jurídica
 
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório
de seus administradores;
c. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
d.  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;
e. Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
conforme o que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
 
11.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
 
11.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
11.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
11.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, atualizada, 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;
11.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal ou Estadual, do domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
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contratual;
11.2.5. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
11.2.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante Certidão
Negativa de Débito Trabalhista.
11.2.7. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do
Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.
11.2.7.1. 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, 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.
11.2.7.2. A não-regularização fiscal 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.
 
11.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
 
11.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da
Justiça do domicílio da sede da licitante, ou de seu domicílio, em data não anterior a
90 (noventa) dias da data da sessão.
 
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA EXCLUSIVAMENTE PELAS EMPRESAS
QUE PARTICIPAREM DO ITEM 1:
11.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
11.3.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

Exemplar de página de Diário Oficial ou outro Jornal ou cópia autenticada da
mesma onde conste o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados
Contábeis da empresa;
Cópia autenticada, extraída do Livro Diário, este devidamente autenticado pela
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, acompanhado inclusive dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário;
Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede de
domicílio da licitante.

11.3.2.2. Para efeitos de avaliação da boa situação financeira da licitante, serão
avaliadas as demonstrações de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Grau
Endividamento, realizando-se cálculo de índices contábeis, adotando-se as seguintes
fórmulas e pontuações:
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A) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1 (um):
LG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo)
                  (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)
 
B) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1 (um):
        SG =           ___________(Ativo Total)________________
                   (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)
 
C) Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1 (um):
         LC = _ (Ativo Circulante)_
                   (Passivo Circulante)
 
11.3.2.3. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos,
anexados ao balanço;
 
11.3.2.4. A empresa que apresentar resultado menor que 01 (um) em qualquer dos
índices referidos no item 11.3.2.2 deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratação.
 
11.4. Relativo à Qualificação Técnica:
 
11.4.1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação das seguintes
documentações conforme o art. 30 da Lei nº 8.666/93:
a) Para comprovação de que a LICITANTE possui capacitação e experiência na venda
de equipamentos (ITEM 1), a empresa deverá apresentar, juntamente com a
documentação de habilitação, pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica,
comprovando que a CONTRATADA forneceu o produto licitado, compatíveis em
características com o objeto desta licitação (aos termos e condições descritas no
termo de referência). O atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica de Direito
Público ou Privado;

a.a) O atestado deverá conter, obrigatoriamente:
a.b) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
a.c) Endereço completo;
a.d) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
a.e) Identificação do responsável pela emissão de atestado com o nome, função e
telefone para solicitação de informações adicionais de interesse da Comissão de
Licitação;
 
11.4.2. Os atestados de capacidade técnica estarão sujeitos à diligência que poderá
averiguar a autenticidade das informações. Se durante esse processo, for
constatada fraude em qualquer um dos documentos, a LICITANTE envolvida estará
automaticamente desclassificada do processo licitatório em questão, além de estar
sujeita às penalidades da lei.
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12. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS
 
12.1. Todos os documentos emitidos pela licitante deverão estar em nome da licitante
e com o número do CNPJ e endereço respectivo. Se a licitante for a matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz, se for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que pela própria natureza, forem
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz;
12.2. Os documentos apresentados deverão estar válidos na data da sessão, exceto
as certidões relativas à qualificação econômico-financeira, que não têm validade
expressa. Nos demais, a validade corresponderá ao prazo fixado nos próprios
documentos;
12.3. Quando o órgão emitente for omisso em relação ao prazo de validade dos
mesmos, será considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias;
12.4. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
12.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
12.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
12.7. Só será aceita a documentação sendo anexada em campo próprio no sistema
Comprasnet;
12.8. É dispensada a apresentação de documentos de habilitação que contemplem o
rol de documentos constantes do SICAF, desde que os mesmos estejam
devidamente em dia;
12.9. 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.
12.10. O Pregoeiro e equipe de apoio se reserva o direito de realizar diligências,
visitas técnicas e entrevistas, de modo a certificar-se da veracidade dos documentos
apresentados pela LICITANTE;
12.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação; que deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação; ou apresentá-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte;
12.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
 
13. DOS RECURSOS
 
13.1. Declarado o vencedor do presente pregão eletrônico, qualquer licitante poderá,
durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, no prazo mínimo de 30
(trinta) minutos a contar da abertura da fase recursal, em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias, para apresentar as razões do recurso;
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13.2. Os licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terão o prazo máximo
de até 03 (três) dias para fazê-lo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses;
13.3. Os recursos serão recebidos, examinados e decididos pelo Pregoeiro,
encaminhados à autoridade competente (Ordenador de Despesas) quando mantiver
sua decisão;
13.4. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de
recorrer nos termos do subitem 13.1, importará na decadência desse direito ficando
o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor;
13.5. Os recursos interpostos contra decisão do Pregoeiro que habilitar e inabilitar a
licitante ou que julgar as propostas terão efeitos suspensivos;
13.5.1. Não terá efeito suspensivo o recurso interposto da decisão do Pregoeiro que
não conhecer de recurso manifestamente incabível;
13.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento;
13.7. Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente (Ordenador de Despesas) adjudicará o objeto da licitação e
homologará o procedimento licitatório;
13.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia no ato
da sessão pública e fora dos respectivos prazos legais; e
13.9. Os autos do processo permanecerão aos interessados, no Sistema
Comprasnet, na Área de Administração e Logística do CRA-MG e no Sistema
Eletrônico de Documentos – SEI.
 
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
14.1.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 
15. DO ORDEM DE SERVIÇOS/COMPRAS:
 
15.1.  Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas será encaminhado ao
licitante vencedor, Ordem de Compra/Serviços, contendo todas as condições da
contratação destes objetos;
 
15.2. O CRA-MG enviará o documento ao vencedor do certame, que deverá, no
prazo de até 2 (dois) dias úteis confirmar seu recebimento, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no Edital;
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15.3. É facultado ao CRA-MG, quando a empresa não assinar a ordem de
compra/serviços no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a partir da data da
convocação e nas condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes. O
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda
ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, em conformidade com
este Edital, ou revogar a Licitação independente da cominação prevista no art. 7º da
Lei nº 10.520/2002;
 
15.4. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato de
assinatura da Ordem de Compra/Serviços, será convocada outra licitante, observada
a ordem de classificação, para celebrar o fornecimento dos itens, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
16.1. As obrigações do CRA-MG e da CONTRATADA são as estabelecidas no Termo
de Referência - ANEXO I e ANEXO II - Proposta Comercial.
 
17. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO
 
17.1. O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação
será Assessoria de Infra Estrutura e Suporte em TI do Conselho Regional de
Administração de Minas Gerais – CRA-MG, observado o artigo 67, da Lei Federal nº
8.666/93;
17.2. O CRA-MG exercerá o acompanhamento do fornecimento do objeto deste
Certame, sendo que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização do contrato
não exime a Licitante/Contratada de quaisquer de suas responsabilidades perante o
CRA-MG ou terceiros;
17.3. A Contratada é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a
fiscalização dos serviços, bem como o acesso às fontes de informações que forem
julgadas necessárias.
 
18. DO PAGAMENTO
 
18.1. O pagamento pela aquisição dos produtos serão realizados pelo
CONTRATANTE mediante apresentação de nota fiscal com o valor bruto e com a
descrição dos impostos que incidam sobre a operação, bem como o boleto bancário
com valor líquido, já deduzidos os impostos a serem retidos na fonte, nos termos da
RN RFB nº 971/2009, INRF 1.234/2012;
 
18.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observada a legislação municipal aplicável;
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18.3. O pagamento será processado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da
data do recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) discriminativa(s) e boleto bancário;
 
18.4. Caso sejam constatados pelo CRA-MG erros, falhas e divergências nos
documentos referidos no item 18.3., será sustado o prazo para pagamento, que
será contado a partir da data de sua reapresentação, pela Contratada, devidamente
retificados, sem atualização monetária, não incidindo qualquer acréscimo sobre os
valores faturados;
 
18.5. A administração poderá deduzir do montante a ser pago os valores
correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pela Contratada por
inadimplemento contratual;
 
18.6. Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja nota
fiscal foi devidamente atestada e protocolada, em que a CONTRATADA não haja
concorrido em motivo para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente, a
partir do 1º dia útil após a data limite estipulada até a data do efetivo pagamento,
sendo definido como índice de atualização a Taxa de Referência (TR), pro rata
temporis, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
EM= Atualização Financeira
N= Número de dias entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga
I= Índice de compensação financeira, assim apurado:
I=(TX/365)=(6% / 365)= 0,00016438%, incidente por dia sobre o valor do principal.
(TX = 6% percentual da taxa anual).
 
19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
19.1. Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação que se
seguir à licitação de que trata este Edital, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
Item 01 - Dotação n° 6.3.2.1.03.01.002 - máquinas e equipamentos
Item 02 - Dotação nº 6.3.1.3.02.01.051 - Licenças de uso.
 
20. DO VALOR ESTIMADO
 
20.1. O valor global estimado para gastos totais com esta despesa será de R$
200.063,42, sendo de R$ 152.618,75 para o item 1 e de R$ R$ 47.444,67 para o
item 2.
20.2. Nos termos do disposto no inciso X do art. 40 combinado com o inciso II do
art. 48, ambos da Lei nº. 8.666/1993, o Conselho Regional de Administração de Minas
Gerais, com base pesquisa de mercado realizada durante a fase interna do
procedimento licitatório, fixa neste ato como critério de aceitabilidade da proposta de
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preço a ser apresentada pelos licitantes, o valor máximo do objeto expresso em real,
ficando o licitante ciente de que, a proposta de preços apresentada com valor
superior ao limite estabelecido, acarretará a desclassificação da proposta em relação
ao objeto, sujeitando-se a todos os efeitos decorrentes da legislação pertinente.
 
21. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
21.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada
do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o
inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que:
21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. Apresentar documentação falsa;
21.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
21.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
21.1.6. Cometer fraude fiscal;
21.1.7. Fizer declaração falsa;
21.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
21.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a adjudicatária
ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, as sanções previstas no Termo
de Referencia.
 
22. DO ADIAMENTO, DA REVOGAÇÃO OU DA ANULAÇÃO DA PRESENTE
LICITAÇÃO.
 
22.1. A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e
suficientes para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
bem como adiada ou ter prorrogado o prazo para recebimento das propostas, sem
que caiba aos licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou
reembolso.
 
23. DOS ILÍCITOS PENAIS
 
23.1. As infrações penais tipificadas na Lei nº. 8.666/93 serão objeto de processo
judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações legais
aplicáveis.
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24. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
 
24.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada
para abertura da sessão pública;
24.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da
impugnação;
24.3. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação;
24.4. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame;
24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão
enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, deverão ser encaminhados para o endereço
eletrônico licitacao@cramg.org.br;
24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos;
24.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração;
24.8. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
 
25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
25.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário;
25.2. 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;
25.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;
25.4. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação;
25.5. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital e da legislação vigente;
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25.6. O pregoeiro ou autoridade superior poderá subsidiar-se em pareceres emitidos
por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
 
 
Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2022.
 
Adm. Lilian Saeki
Pregoeira – Conselho Regional de Administração de Minas Gerais
CRA-MG 27.726.
 

 
 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2022/CRA-MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022/CRA-MG
 
Este Termo de Referencia foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei
8.666/1993, no Decreto nº 3.555/2000 e no Decreto nº 10.024/2019. O termo de
referência é parte integrante do Processo Administrativo SEI
nº 476907.008659/2021-83.
 
1- DO OBJETO
 
Aquisição de 25 micro computadores e 25 licenças perpétuas do Microsoft Office
2019 , conforme especificações mínimas constantes neste Termo de Referência.
 
2- DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
 
Faz-se necessário a aquisição de equipamentos do tipo ferramentas de trabalho para
todas as áreas do CRA-MG a fim de promover agilidade e estabilidade na prestação
de serviços para o público interno e externo. Essa aquisição significará um salto na
atualização  tecnológica, uma vez que os equipamentos a serem substituídos
estão em operação desde janeiro de 2011. Esse conjunto de aquisições, promoverá
inclusive maior segurança da informação, uma vez que corrigirá a defasagem de
equipamentos, sistemas operacionais e aplicações, permitindo assim que o CRA-MG
concentre suas energias em aprimorar seu objetivo primordial que é a fiscalização do
exercício da profissão de administrador.
 
Vale salientar que em anos anteriores o foco dos investimentos estava concentrado
na mudança da Sede do CRA-MG, obras e mobiliários, o que impactou diretamente no
orçamento da TI. No de 2020 veio a pandemia COVID-19, um período muito
crítico. Essa Assessoria de Infraestrutura e suporte de TI, alinhada às prioridades
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daquela momento, adiou a apresentação de propostas de melhorias na parque
tecnológico. Assim sendo, apresenta o cenário de upgrade gradual e que representa
em torno de 28% dos ativos de equipamentos destinados aos colaboradores.
 
Isso posto, faz se necessário esse investimento para que o CRA-MG continue sendo
referência no sistema CFA/CRAs, ofereça aos colaboradores condições ideais de
trabalho e mantenha os serviços aos registrados e população em geral em pleno
funcionamento e com alto nível de qualidade.
 
3. ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES OU SERVIÇOS
 
A presente contratação compreende o fornecimento de microcomputadores e
licenças Microsoft Office 2019, conforme resumo, quantidades e especificações
mínimas detalhadas a seguir.
 

Item Qtde Descrição resumida

1 25 Microcomputadores do tipo MMF

2 25 Licenças perpétuas do Microsoft Office 2019 64bits PT BR

 
3.1. Item 01 - Descrição detalhada do computador
 
1. Processador:
a. O processador ofertado, deverá ser integrante da última ou penúltima geração
mais recente, disponibilizada pelo fabricante do processador.
b. Processador com arquitetura x86 e tecnologia de fabricação de no máximo 14nm;
c. Possuir instruções AVX 2.0 e extensões de virtualização;
d. Possuir no mínimo 6 (seis) núcleos físicos em um único processador e memória
Smart Cache de no mínimo 12MB;
e. Possuir frequência de clock nominal de no mínimo 2.3GHz (não será aceito
frequência com overclock ou turbo);
f. Possuir controladora de memória integrada de 2 (dois) canais, compatível com
DDR4;
g. Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 8.0
GT/s;
h. Deverá possuir potência máxima de 35 Watts.
i. É obrigatório informar o modelo do processador ofertado na proposta.
 
2. BIOS:
a. Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou via Copyright. O
fabricante do computador deverá possuir direito de edição irrestrito sobre a BIOS,
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garantindo assim segurança, adaptabilidade e mantenabilidade do conjunto
adquirido. 
b. O fabricante do equipamento deve prover em seu site da internet todas as
atualizações de BIOS, devendo a aplicação permitir atualização online por meio do
sistema operacional;
c. A BIOS deve possuir o número de série do equipamento;
d. Deve possuir opção para desabilitar componentes de drive e de entrada e saída do
equipamento como portas USB;
e. Deverá ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas
unidades de armazenamento como HDD, SSD e SSHD em conformidade com a NIST
SP800-88, acessível pela BIOS;
f. BIOS deve estar em conformidade com a normativa NIST 800-147 ou ISO/IEC
19678, baseado nos padrões de mercado, de maneira a usar métodos de
criptografia robusta para verificar a integridade da BIOS antes de passar o controle
de execução à mesma.
g. O fabricante deve ser registrado na "Membership List" do Unified Extensible
Firmware Interface Fórum, acessível pelo website www.uefi.org/members, estando na
categoria “Promoters” ou “Contributors”, de forma a atestar que os seus
equipamentos estão em conformidade com a especificação UEFI 2.x ou superior. 
 
3. Placa Mãe:
a. A Placa Mãe deverá ser da mesma marca do fabricante do equipamento,
desenvolvida especificamente para o modelo ofertado, não sendo aceitas soluções
em regime de OEM ou customizadas. 
b. Deverá possuir chip de segurança no padrão TPM no mínimo na versão 2.0,
integrado à placa mãe;
c. Deve possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado
no gabinete, sem adaptações;
d. Deve possuir tecnologia de monitoramento térmico.
 
4. Memória:
a. Deve possuir 8GB (oito gigabytes) de memória instalado, com frequência efetiva de
2.666 MHz ou superior, do tipo DDR4, em um único módulo;
b. Os módulos de memória devem ser homologados pelo fabricante e devem ser
idênticos em marca/modelo para cada equipamento fornecido;
c. Possuir no mínimo 2 (dois) slots;
d. Expansibilidade para até 64GB (sessenta e quatro gigabytes).
 
5. Armazenamento:
a. Deve possuir um disco sólido SSD de 256Gb PCIe NVMe M.2.
 
6. Kit Teclado e Mouse:
a. Teclado no Idioma padrão “Português (Brasil)”, ABNT2, linha corporativa;
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b. Mouse com tecnologia ótica, de conformação ambidestra, com no mínimo 3
botões (sendo um botão para rolagem de telas – “scroll”).
c. Mouse com resolução mínima de 1000 (um mil) DPI;
d. Teclado e mouse com interface USB;
e. Teclado e mouse deverão ser da mesma marca do fabricante do computador;
f. Devem ser mantidos os mesmos padrões de cores do gabinete para o kit. Para o
mouse, será aceito ainda as cores prata e cinza em combinação com o padrão de
cores do gabinete.
 
7. Fonte de Alimentação:
a. Fonte de alimentação com tensão de entrada 110/220 VAC, com potência máxima
de 90W, com eficiência mínima de 87%;
b. Capaz de suportar a configuração completa de acessórios ou componentes do
equipamento;
c. O equipamento (desktop) deverá estar em conformidade com o padrão ENERGY
STAR versão 6.1 ou superior ou com certificados de normas brasileiras equivalentes,
como o Anexo E da Portaria 170/2012 do INMETRO;
d. Acompanhar cabos, conectores e todos os acessórios necessários para o
funcionamento do computador. Fornecer cabo de energia padrão NBR 14136.
 
8. Gabinete:
a. Do tipo Micro Form Factor, com volume máximo (obtido pela multiplicação da
profundidade, largura e altura máximos, considerando o equipamento na posição
horizontal (desktop) de 1.200cm3;
b. O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento
fornecido, não sendo aceito o regime de OEM (Original Equipment Manufacturer);
c. Deve permitir a abertura do equipamento e a troca dos módulos de memória RAM
sem a utilização de ferramentas (tool less);
d. O gabinete deverá possuir o furo (slot) padrão Kensington ou similar para a
utilização de kit de segurança de mesmo tipo, que o prenderá ao monitor ou à mesa
de trabalho, sem adaptações;
e. Não serão aceitos conectores ou orifícios de ventilação na parte superior da
tampa.
 
9. Interfaces e portas de comunicação:
a. Slots de expansão: 1 (um) slot padrão M.2; 2 (dois) slots tipo SDRAM DDR4 para
expansão efetiva de memória em até 64 GB;
b. Controladora de vídeo:
i. Controladora integrada a placa mãe com compartilhamento de memória;
ii. Deve oferecer, no mínimo, 3 (três) opções de saídas gráficas, sendo ela VGA, HDMI
e DisplayPort. Caso o equipamento ofertado não possua uma destas interfaces, deve
ser fornecido adaptador do mesmo fabricante do equipamento.
c. Controladores de Rede (Conectividade):
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i. Possuir, no mínimo, 1 (uma) porta de rede padrão RJ-45 integrada, com a
possibilidade de operar a 10, 100, 1000Mbps (com reconhecimento automático de
velocidade)
ii. Possuir placa de rede sem fio em conformidade com o padrão 802.11ac, com
antena interna e Bluetooth 4.2. Não serão aceitos adaptadores externos.
d. Controladora de áudio:
   i. Controladora de som compatível com o padrão “HD Audio Codec”;
   ii. Alto-falante integrado ao gabinete;
   iii. Possuir, no painel frontal, um conector universal ou combo de áudio;
   iv. Possuir no painel frontal ou traseiro um conector de saída de linha.
e. Portas e expansões:
i. Possuir, no mínimo, 6 (seis) portas USB, sendo pelo menos 2 (duas) frontais e 4
(quatro) traseiras. Dentre essas interfaces, 4 (quatro) deverão ser padrão 3.1 ou
superior.
 
10. Software:
a. Deverá acompanhar o equipamento licença OEM do sistema operacional Microsoft
Windows 10 Professional de 64 bits, ou versão mais recente, no idioma Português
Brasil.
b. Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados, inclusive atualizações
de firmware, devem estar disponíveis para download no website do fabricante do
equipamento, sem necessidade de qualquer identificação do usuário e devem ser
facilmente localizados e identificados pelo modelo do equipamento ou código do
produto conforme etiqueta permanente afixada no Gabinete.
 
11. Monitor
a. O monitor deve obrigatoriamente ser do mesmo fabricante do computador, não
sendo aceitos monitores de fabricantes diferentes;
b. Monitor TFT LCD (matriz ativa) com iluminação LED, superfície da tela antirreflexo,
área visível de no mínimo 21.5 polegadas e formato Widescreen (relação de 16:9);
c. Suportar resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels a 60 Hz;
d. Possuir brilho de no mínimo 250cd/m² e taxa de contraste típico de no mínimo
3000:1;
e. Possuir Pixel Pitch de no máximo 0,27mm (horizontal e vertical) e suporte a 16,7
milhões de cores;
f. Possuir ajuste de inclinação e altura;
g. Possuir ângulo de visão de no mínimo 178 graus (horizontal e vertical)
g. Suportar montagem VESA;
h. Possuir no mínimo 3 (três) portas de vídeo, sendo 1 (uma) porta do tipo Display
Port, 1 (uma) porta analógica VGA e 1 (uma) porta HDMI (não será aceito a utilização
de adaptadores ou conversores).
i. Fonte de alimentação interna suportando faixas de tensão de 100-240VAC em 50-
60 Hz;
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j. Consumir no máximo 30 watts em operação.
 
12. Compatibilidade:
a. Não serão admitidos configurações e ajustes que impliquem no funcionamento do
equipamento fora das condições normais recomendadas pelo fabricante do
equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de clock, características de
disco ou de memória. Deve ser apresentado na proposta comercial, o
Partnumber/SKU de cada componente configurado, comprovando que o
equipamento é totalmente integrado de fábrica;
e. Não serão aceitos produtos descontinuados por seus fabricantes.
 
13. Demais Especificações
a. Os equipamentos ofertados, na proposta comercial, devem ser novos (sem uso,
não devem ser reformados ou recondicionados), bem como, não poderão estar fora
da linha de produção/fabricação, e devem pertencer à linha corporativa (não serão
aceitos equipamentos destinados à linha doméstica). 
b. O fornecedor deverá informar o link no site do fabricante, o manual de
serviço/manutenção do equipamento, com orientações técnicas de como remover e
recolocar peças externas e internas do modelo do equipamento. 
c. A LICITANTE deve fornecer uma planilha ponto-a-ponto, juntamente da
proposta comercial, indicando documento e página que conste o
cumprimento de cada um dos requisitos das especificações técnicas. O(s)
documento(s) deve(m) descrever claramente a referência ao modelo
apresentado na proposta, não serão válidas referências genéricas. Não
serão aceitas referências a futuras atualizações ou versões de produtos
para comprovar a existência ou aderência a qualquer quesito desta
especificação.
d. Após a fase de lances, poderá ser solicitado pelo pregoeiro que seja enviado
equipamento idêntico ao ofertado para fins de homologação das características
técnicas solicitadas. O envio será realizado em até 10 dias úteis após a solicitação
formal do pregoeiro.
 
14. Garantia e suporte técnico
a. A garantia solicitada deverá ser OBRIGATORIAMENTE do fabricante;
b. O equipamento, deverá possuir garantia total contra problemas de hardware,
incluído seus acessórios, pelo período mínimo de 36 (trinta e seis) meses;
c. O serviço de reparo/manutenção do hardware do equipamento deverá ser
prestado pelo fabricante ou por sua rede de assistência técnica autorizada, com
atendimento no local (on-site).
d. O suporte técnico ao hardware do equipamento, deverá ser OBRIGATORIAMENTE
realizado pelo fabricante;
e. O fabricante deve possuir Central de Atendimento tipo (0800) para abertura dos
chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos
contendo a descrição do problema;
f. O suporte técnico e a abertura dos chamados de garantia deverão ser realizados
em língua portuguesa;
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i. O FABRICANTE deve oferecer os seguintes canais de comunicação e ferramentas
adicionais de suporte:
j. Possuir ferramenta de diagnóstico gratuito capaz de identificar problemas comuns
de hardware (problemas com a CPU, memória, disco rígido, unidade ótica e placa
gráfica) e software (identificar erros nos arquivos do sistema) sem a necessidade de
entrar em contato com o suporte técnico.
k. Possuir suporte técnico on-line via chat através de sua página na internet;
m. Possuir página na internet com disponibilidade de atualizações e "hotfixes" de
drivers, BIOS e firmware.
n. Disponibilizar em sua página na internet, manuais técnicos do usuário e de
referência contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções,
configuração, operação e administração.
 
3.2. Item 02 - Descrição detalhada da licença Microsoft Office
25 (vinte e cinco) Licenças perpétuas de programa do tipo Microsoft Office 2019
Standard 64 bits em português Brasil, que deverá conter necessariamente os
seguintes aplicativos; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e Onenote ou que
desenvolvam as mesmas funções.
1. Observação: as licenças serão utilizadas nos equipamentos adquiridos no item
01.
 
4. CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
4.1 Os equipamentos e materiais entregues pela(s) CONTRATADA(s) serão recebidos
pela CONTRATANTE, obedecendo o prazo estipulado para a entrega, da seguinte
forma:

4.1.1 Para o item 1 o prazo máximo de entrega é de 30 (trinta) dias a contar da data
de recebimento da ordem de compra/serviços;

4.1.2 Para o item 2 o prazo máximo para entrega é de 30 (trinta) dias a contar da
data de recebimento da ordem de compra/serviços;

4.1.3 Os itens deverão ser entregues no endereço da CONTRATANTE: AV. OLEGARIO
MACIEL, 1233, LOURDES, BELO HORIZONTE, MG, CEP: 30180-111;

4.1.4 A aceitação será realizada pela ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE
DE TI, por meio do canhoto da Nota Fiscal, devidamente datado e assinado, para
efeito de posterior verificação da conformidade do bem com as especificações
exigidas no Termo de Referência. No caso o bem ou bens importados, a
CONTRATADA deve apresentar, no ato da respectiva entrega, documentação que
comprove a sua origem, bem como a quitação dos tributos a ele referentes;

4.1.5 Definitivamente, depois de verificada a conformidade do objeto com as
especificações exigidas, bem como o atendimento pleno quanto à sua qualidade e
quantidade e consequente aceitação, em até 15(quinze) dias após o recebimento
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provisório;

4.1.6 Para o item 1, o Termo de Recebimento Definitivo para o equipamento somente
será emitido caso todos os testes sejam realizados com sucesso. Em caso de falhas
ou incompatibilidades, os equipamentos fornecidos deverão ser substituídos, sem
ônus à CONTRATANTE, por outros que atendam a todos os requisitos técnicos e
sejam integralmente compatíveis;

4.1.7 Finda a etapa de recebimento e estando o material em conformidade com a
proposta vencedora, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo;

4.1.8 Caso os produtos sejam, após o recebimento definitivo, considerados
defeituosos ou em desacordo, serão devolvidos e/ou informados à empresa, que
terá o prazo de 10 (dez) dias para substituir;

A entrega do material pela CONTRATADA e o recebimento provisório pela
CONTRATANTE, não implicam em sua aceitação definitiva.
 
5. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 
Após emissão de ordem de compra/serviços, de acordo com o item 4 do Termo de
Referência.
 
6. PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA
 
6.1 Para o ITEM 1.

Os equipamentos terão garantia de 36 (trinta e seis meses) meses prestado
pelo próprio fabricante ou por sua rede autorizada de assistência técnica, para todo
o equipamento, o que inclui os acessórios, cabos e quaisquer itens que o
acompanhe, após a data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sem
prejuízo do que estabelecer a legislação em vigor, sendo de total responsabilidade da
CONTRATADA a boa qualidade da mão de obra e dos materiais empregados na
execução da garantia.
A garantia deverá ser prestada conforme descrito a seguir:

6.1.1 A abertura de chamados para manutenção corretiva dos equipamentos deverá
ser realizada por ligação telefônica gratuita (0800), e-mail ou através do site do
fabricante, em língua portuguesa, fornecendo neste momento o número, data e hora
de abertura do chamado;

6.1.2 Serviços de suporte e assistência técnica para o HARDWARE gerenciados pelo
fabricante da solução e prestados pelo mesmo ou sua rede autorizada de assistência
técnica, nos locais onde os equipamentos estiverem instalados (“on-site”), utilizando-
se de técnicos certificados, incluindo o fornecimento de peças originais de reposição
(exceto peças consumíveis, quando aplicado de acordo com o manual do fabricante)
e demais ajustes, reparos e correções necessários e orientações técnicas de
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operação pelo período de 36 (trinta e seis) meses, no regime 24x7 (vinte e quatro
horas por dia e sete dias por semana), incluindo feriados e finais de semana, sem
limite de quantidade;

6.1.3 O atendimento deverá ocorrer em, no máximo, 6 (seis) horas contados após a
abertura do chamado, que considerar para todos os fins, o contato feito através de
meio disponibilizado para tal, com a CONTRATADA. Uma vez que não haja
possibilidade de reparo remoto, os reparos necessários deverão ser realizados no
próprio local de instalação do equipamento (on-site);

6.1.4 A substituição de peças e/ou componentes mecânicos ou eletrônicos de marca
e/ou modelo diferente dos originais fornecidos pela CONTRATADA, somente poderá
ser efetuada mediante análise e autorização por escrito da CONTRATANTE e desde
que o fabricante assegure que não haverá perda da garantia;

6.1.5 Todas as peças e componentes mecânicos ou eletrônicos substituídos deverão
apresentar padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos utilizados
na fabricação do(s) equipamentos(s), sempre novos e de primeiro uso, não podendo
ser recondicionados em hipótese alguma, estando a CONTRATADA passível de
penalidades previstas neste Termo de Referência.

6.2 Para o ITEM 2

6.2.1 O prazo de garantia deve ser de no mínimo 12 (doze) meses e com garantia de
atualizações corretivas e evolutivos até o descontinuidade do software. 
6.2.2 As licenças após liberadas e com as respectivas chaves de acesso, deverão ser
encaminhadas para os e-mails: hebert@cramg.org.br; informatica@cramg.org.br aos
cuidados do Assessor de Infraestrutura e Suporte de T.I. Hebert Alves de Oliveira.
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Os recursos para custeio das despesas decorrentes da aquisição que se seguir à
licitação de que trata este Termo de Referência, correrão à conta das seguintes
dotações orçamentárias:
item 01 - Dotação n° 6.3.2.1.03.01.002 - máquinas e equipamentos.
item 02 - Dotação nº 6.3.1.3.02.01.051 - Licenças de uso.
 
8. FISCALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO
 
8.1. Não obstante a EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO seja a única e exclusiva
responsável pela entrega de todos os produtos, o CRA-MG reserva-se o direito de,
sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente pela Assessoria de
Infra Estrutura e Suporte de TI;
 
8.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução desta aquisição consistem na
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verificação da conformidade dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) Obrigações da contratada

A CONTRATADA comprometer-se a cumprir rigorosamente todas as obrigações
assumidas em sua proposta, no edital, no contrato e ainda:

9.4 Observar as regulamentações e licenciamentos necessários à utilização do
equipamento sendo adquirido, considerando que o mesmo será utilizado por uma
empresa publica brasileira, integrante da administração pública indireta.
9.5 Designar um representante com poderes para decidir, junto à CONTRATANTE,
todas as questões relacionadas ao contrato.
9.6 Zelar pelo sigilo e confidencialidade de quaisquer informações referente à
estrutura, topologia, dados, usuários, sistemas, bem como outras informações que
porventura venha a ter acesso, em função do desempenho das suas atividades,
relacionados à CONTRATANTE, durante e após o fim do contrato, salvo se houver
autorização expressa da CONTRATANTE para divulgação.
9.7 Observar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, inclusive quanto à
totalidade do prazo da prestação dos serviços, submetendo-se a mais ampla
fiscalização da CONTRATANTE por meio de representante por ele designado.
9.8 Atender a todas as observações, reclamações e exigências efetuadas pela
CONTRATANTE no sentido do cumprimento do contrato e da melhoria dos serviços
pactuados.
9.9 Não transferir a outrem, todo ou em parte, os compromissos avençados, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
9.10 Comunicar à CONTRANTE qualquer anormalidade, bem como atender
prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos
solicitados.
9.11 Assumir como exclusivamente seus, os riscos e as despesas referentes à sua
equipe de profissionais, incluindo transporte, refeições, encargos sociais e
trabalhistas, assim como os materiais, equipamentos, instrumentos, transporte dos
equipamentos, acessórios e demais serviços e providencias necessárias à execução
dos serviços discriminados.
9.12 Responsabilizar-se por eventuais indenizações decorrentes de quaisquer danos
ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão própria
ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.
9.13 Ressarcir à CONTATANTE de eventuais custos decorrentes de necessidade
desta recorrer a outras empresas, na eventualidade da CONTRATADA não conseguir
cumprir as cláusulas contratuais, por sua exclusiva culpa.
9.14 Manter, durante toda a vigência da contratação as suas condições e habilitação
e qualificação.

b) Obrigações da contratante
 
São obrigações da CONTRATANTE, dentre outras previstas em contrato:
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9.15 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, por intermédio de funcionário
designado, que anotará em registro próprio as ocorrências relacionadas com a
mesma;
9.16 Proceder ao recebimento e conferência dos materiais fornecidos;
9.17 Rejeitar os produtos que não atendam os requisitos constantes das
especificações do Termo de Referência;
9.18 Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços que
deverão ser prestados;
9.19 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;
9.20 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA na forma convencionada e
dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias;
9.21 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constantes no objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
9.22 Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente qualquer mudança
de endereço de cobrança;
9.23 Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência irregular relacionada
com o fornecimento dos produtos e serviços contratados;
9.24 Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo
descumprimento do contrato.
 
 
10- PAGAMENTOS
 
10.1. O pagamento pela aquisição dos produtos serão realizados pelo
CONTRATANTE mediante apresentação de nota fiscal com o valor bruto e com a
descrição dos impostos que incidam sobre a operação, bem como o boleto bancário
com valor líquido, já deduzidos os impostos a serem retidos na fonte, nos termos da
RN RFB nº 971/2009, INRF 1.234/2012;
 
10.2. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observada a legislação municipal aplicável;
 
10.3. O pagamento será processado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da
data do recebimento da(s) nota(s) fiscal(is) discriminativa(s) e boleto bancário;
 
10.4. Caso sejam constatados pelo CRA-MG erros, falhas e divergências nos
documentos referidos no item 10.3., será sustado o prazo para pagamento, que
será contado a partir da data de sua reapresentação, pela Contratada, devidamente
retificados, sem atualização monetária, não incidindo qualquer acréscimo sobre os
valores faturados;
 
10.5. A administração poderá deduzir do montante a ser pago os valores
correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pela Contratada por
inadimplemento contratual;
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10.6. Na hipótese de atraso do pagamento, fora do prazo estabelecido, cuja nota
fiscal foi devidamente atestada e protocolada, em que a CONTRATADA não haja
concorrido em motivo para tanto, o valor devido será atualizado financeiramente, a
partir do 1º dia útil após a data limite estipulada até a data do efetivo pagamento,
sendo definido como índice de atualização a Taxa de Referência (TR), pro rata
temporis, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, onde:
EM= Atualização Financeira
N= Número de dias entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento
VP=Valor da parcela a ser paga
I= Índice de compensação financeira, assim apurado:
I=(TX/365)=(6% / 365)= 0,00016438%, incidente por dia sobre o valor do principal.
(TX = 6% percentual da taxa anual).
 
 
11- SANÇÕES
6.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
6.1.1.advertência;
6.1.2. multa de mora de um décimo por cento calculada sobre o valor do objeto
desta licitação, por dia de atraso injustificado no cumprimento do prazo de entrega
do objeto;
6.1.3. multa de um décimo por cento sobre o valor do objeto desta licitação, por dia
de atraso injustificado no cumprimento do prazo de reapresentação do material
rejeitado, após esgotado o prazo fixado para substituição, correção ou reparação; e
6.1.4. multa de dez por cento sobre o valor do objeto desta licitação, em caso de
rescisão causada por ação ou omissão injustificada da CONTRATADA.
6.2. Ficará suspensa, tecnicamente, de participar em licitação, impedida de contratar
com a União e descredenciada no SICAF, por prazo não superior a cinco anos.
6.2.1. será declarada inidônea para licitar ou contratar com a União, enquanto
pendurarem 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 o contratado ressarcir a União pelos prejuízos resultantes
após decorrido o prazo da sanção aplicada.
6.2.2. ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação;
6.2.3. não mantiver a proposta;
6.2.4. falhar ou fraudar na execução do fornecimento do objeto desta licitação;
6.2.5. comportar-se de modo inidôneo;
6.2.6. fizer declaração falsa; ou
6.2.7. cometer fraude fiscal.
6.3. As multas poderão ser aplicadas concomitantemente com as demais sanções,
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de cinco dias úteis, contados a
partir da data em que tomar ciência.
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ANEXO II
MODELO PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2022/CRA-MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022/CRA-MG
 
Senhores,
 
Tendo examinado o Edital, apresentamos a presente proposta e declaramos que:
 
1) Os objetos ofertados atendem integralmente os requisitos constantes na
especificação do Anexo I – Termo de Referência;
 
2) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;
 
 3) A presente proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as
condições do edital e seus anexos.
 
4) Proposta Comercial
 
Dados da empresa: Razão Social, CNPJ, endereço, emails e telefones de
contato.
 
Valores (devem ser expressos em reais, com duas casas decimais após a
vírgula).

Item Descrição Qtde Vlr. Unitário Vlr Total

1 Micro computadores formato MMF
3 anos de garantia; 25 R$

00.000,00
R$
00.000,00

2 Microsoft Office 2019 Standard PT BR 64
bits 25 R$

00.000,00
R$
00.000,00

VALOR TOTAL R$
00.000,00

R$
00.000,00

Os preços incluem todos os tributos incidentes. 
 
5) Validade da Proposta Comercial: mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data
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prevista para a abertura da sessão.
 
Data e local.
 
(assinatura do responsável legal)
Identificação (nome, cargo e cpf)  
Razão Social e o CNPJ da empresa.
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Lilian Saeki, Administrador(a),
em 21/02/2022, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador 1206212 e o código CRC
FC8732F7.

 

 
Referência: Processo nº 476907.008659/2021-83 SEI nº 1206212
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