
 

 

 

 

 

 

   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA-CREA-PB 

 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 
UASG CREA-PB: 926444 

                                                        (Processo Administrativo n.°1164743/2022) 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
da Paraíba – CREA/PB, por meio do (a) Comissão Permanente de Licitação – CPL, sediado na Avenida Dom 
Pedro I, 809 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-021realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo menor preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 9.507, de 21 
de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 
e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas 
neste Edital. 

Data da sessão: 16/12/2022 
 
Horário: 10h (horário de Brasília) 
 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

1. DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a Contratação de pessoa jurídica, em regime contínuo para Prestação de 
serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados da sede e das inspetorias do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB e a rede mundial de computadores – 
Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, mediante implantação de canal de 
comunicação de dados a ser instalado na sala técnica da Gerência de Tecnologia da Informação – GTIN 
utilizando infraestrutura de fibra-óptica e fornecimento dos equipamentos necessários à execução do 
serviço e suporte técnico, pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogável até 60 meses. A taxa de transmissão 
inicial, na sede, será de 1 Gb/s (um gigabit por segundo), no prédio Sede desta autarquia, nas Inspetorias o 
link será de 50 Mb/s (cinquenta megabit por segundo) conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2.A licitação será composta de 01(um) único lote, com seus respectivos quantitativos, conforme descrito 
no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do lote, observadas as exigências contidas 
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento do CREA-PB para o exercício de 2022, na classificaçãonº 62211010409037 - Serviços de 
Internet, do Centro de Custo 0304. 
 
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 poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

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 uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema 
para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN 
SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 
4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
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4.3.4. Que esteja sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou 
liquidação; 

4.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49. 

4.4.1.1 A assinalação do campo “não”, apenas produzirá o efeito de o licitante 
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte; 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.4. 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; 

4.4.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 05/2017. 
 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados 
para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 
Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.4. 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.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 
5.6.1. Valor unitário do item; 
5.6.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada 
item; 
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5.6.2.1. Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o 
item. 
 
5.6.3. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável; 

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  
 
5.7.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades da 
contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de 
faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e 
cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da 
Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN 5/2017); 
 
5.8. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das 
condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da 
Lei Complementar n. 123, de 2006 

5.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação.  

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem 
irregularidades insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de 
Referência. 
 
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 
 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 
a efeito na fase de aceitação. 
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6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. 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.  
 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
 
6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos 
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos. 
 
6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar.  

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.10. 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.  

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

6.12. O Critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, conforme definido neste Edital e seus 
anexos. 

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 
30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances.  

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação 
das propostas. 

6.15. Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte 
da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como 
microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira 
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colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se 
o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.16. Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de 
pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de 
até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 
 
6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.18. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como 
microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 
6.18.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento. 
 

6.18.2. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, 
§2º, da lei nº 8.666, de 1993. 

6.19. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 

6.19.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante mais bem classificado. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 
proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao 
cumprimento das especificações do objeto. 
 

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In 
SEGES/MPDG n. 5/2017, que:  

 
7.2.1 Contenha vício insanável ou ilegalidade; 
7.2.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
7.2.3 Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível; 
7.2.4 Não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e produtividade 

adotada. 
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7.3 Os licitantes podem apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida como referência, 
desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não 
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta; 
 

7.4 Para efeito do subitem acima, poderá haver adequação técnica da metodologia empregada pela 
contratada, visando a assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa 
remuneração do serviço; 

 

7.5 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da 
Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no anexo VII-A, item 9.4 da IN nº 05/2017. 

 

7.6 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados 
para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da 
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de 
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta. 

 

7.7 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 
 

7.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

7.8.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

7.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.12. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

7.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 

7.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
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8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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: 
 
8.1.1. SICAF; 
 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
8.1.3. 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). 
 
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 

8.1.5. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

 
8.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

8.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

8.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à 
Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

8.3. Habilitação jurídica: 

  

8.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
 
8.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
deMicroempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
8.3.3. 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; 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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8.3.4. 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; 
 
8.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou 
pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração 
– DREI;  
 
8.3.6. No caso de sociedade 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; 
 
8.3.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 
outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012. 
 
8.3.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação 
como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts.17 a 19 e 
165). 
 

8.3.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;  

8.3.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

8.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 
8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
 
8.4.2. 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. 
 
8.4.3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
8.4.4. 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 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
8.4.5. 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;  
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8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
 
8.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  
 
8.4.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio 
ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  
 

8.4.9. Quando se tratar de subcontratação prevista no art. 48, II da Lei Complementar n. 123, de 2006, a 
licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 
execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no 
art. 4º, § do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.5. Qualificação econômico-financeira: 

 

8.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
8.5.2. 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, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
8.5.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 
 
8.5.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
 
8.5.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG =  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
SG =  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 
LC =  

Passivo Circulante 
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8.5.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

8.6. As empresas deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  
 

8.6.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

8.6.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal 
ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

8.6.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo 
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme 
item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017. 

8.6.1.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o 
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017. 

 
8.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial 
e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados 
em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de até 
2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do 
Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-
mail licitacaocreapb@creapb.org.br, para análise, no prazo solicitado pelo Pregoeiro no “chat”, após 
encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload), ou e-mail. 
 
8.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 

8.9. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o 
Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, 
conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 
2010. 
 
8.9.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o 
licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 
 

mailto:licitacaocreapb@creapb.org.br
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8.9.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na 
hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 
2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 
inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas 
como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 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. 
 
8.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

8.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa 
de pequeno porte, 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. 
 
8.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública. 

8.13. 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. 

8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
8.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 

8.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

9.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 
9.1.1. 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. 
 

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do 
art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances. 
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9.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

9.2.1.A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo solicitado pelo 
Pregoeiro no “chat” e deverá: 
 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 
 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 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. 
 
11.2. 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. 
 
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso. 
 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 

11.2.3. 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. 
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11.3.O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. 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. 
 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Previamente à contratação, a Gerência de Gestão – GGE realizará consulta ao SICAF para identificar 
eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

 
13.1.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 
assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

13.1.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do 
Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a GCA poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 
para que seja assinado/retirado no prazo de 8 (oito) dias, a contar da data de seu recebimento.  

13.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

13.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, o setor de Contratos 
e Convênios realizará consulta “online” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 
 

13.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital 
e anexos. 
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14. DO REAJUSTE 

14.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

 

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do serviço, nos 
seguintes termos:  

 

17.2.1. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda 
a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;   

 

17.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal 
técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao 
gestor do contrato.  

 

17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o Gestor 
do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

 

17.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

 

17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; e  

 



 

 

 

 

 

 

   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA-CREA-PB 

 

17.3.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização.  

 

17.4 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17.5 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, 
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos 
serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do 
Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017. 

 
17.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
 
17.7 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital.  

 

17.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

 

17.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

 

17.10 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.  

 

17.11 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.   

 

17.12 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 
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17.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em 
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993. 

 

17.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades de 
prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária 
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele 
previstas. 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. 

 

17.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se 
fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à 
taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 

 

I=(TX/100) 
        365 

EM = I x N x VP, sendo: 

I = índice de atualização financeira; 

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual; 

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; 

 
18. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

18.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
 
18.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante melhor classificado. 
 

18.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a 
fase competitiva. 

18.3. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado 
nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 
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19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  
 

19.1.1. Apresentar documentação falsa; 
19.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
19.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
19.1.4. Não mantiver a proposta; 
19.1.5. Cometer fraude fiscal; 
19.1.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
19.1.7. 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. 

19.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

19.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 
conduta do licitante; 

19.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos; 

19.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
19.3.1. 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. 

 
19.4. 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. 

19.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
19.6. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar este Edital. 

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacaocreapb@creapb.org.br 

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
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20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos 
autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1. 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 anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 
Pregoeiro.   

21.2. 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. 

21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
21.4. As normas disciplinadoras da licitação 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. 

21.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 
ou do resultado do processo licitatório. 
 

21.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 
o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
https://creapb.org.br/transparencia/licitacoes_categoria/editais-e-resultados/. 

21.10. O valor máximo global anual de contratação importa no valor de R$ 242.766,67 (duzentos e 
quarenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). 

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
21.11.1. ANEXO I - Termo de Referência; 
 

https://creapb.org.br/transparencia/licitacoes_categoria/editais-e-resultados/
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21.11.2. ANEXO II – Declaração 
 
21.11.3. ANEXO III- Minuta de Termo de Contrato; 
 
21.11.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta Comercial; 
 

 

                   João Pessoa/PB, 30 de novembro de 2022. 

 

Sergio Quirino de Almeida 

Gerente de Programas e Projetos 
Pregoeiro do Crea-PB 

MAT. 191 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Contratação de pessoa jurídica, em regime contínuo 

para Prestação de serviço de acesso IP permanente, 

dedicado e exclusivo entre a rede de dados da sede e 

das inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia da Paraíba – CREA-PB e a rede mundial de 

computadores. 

 

1. JUSTIFICATIVA  

 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA/PB é entidade autárquica dotada de 

personalidade jurídica de direito público, que constitui serviço público federal, com sede e foro na cidade 

de João Pessoa-PB e jurisdição em todo o território paraibano, para cumprir sua finalidade de instância 

superior de fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea. 

Atualmente, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB mantém 2 canais de 

comunicação para acesso à internet. Na arquitetura presente, na sede, um canal com IP dedicado com 

velocidade de 1 Gb/s e outro canal ADSL de 500 mb/s, esses dois canais funcionam em regime de 

contingência, onde o canal dedicado é o canal principal e o ADSL é  o canal de backup, na hipótese do canal  

principal não funcionar, nas inspetorias existe uma variedade de fornecedores para este serviço cuja 

tecnologia e ADSL, logo a banda contratada não é garantida em 100% da banda,  sendo sua garantia de 40% 

para download e upload (segundo resolução da ANATEL),  e o IP disponibilizado é variável. Todavia a atual 

demanda de acesso à internet promovida pela mudança nos processos de atendimento, antes presenciais 

agora digitais, mudança essa ocorrida em todas as esferas da administração pública, os canais utilizados 

pelas inspetorias não conseguem fornecer a velocidade e qualidade de serviço adequada para que os 

colaboradores realizem suas tarefas laborais com a presteza necessária que a atual conjuntura necessita. 

Portanto existe uma necessidade premente para contratação de novos links de conexão com a rede mundial, 

com velocidade adequada às necessidades do CREA-PB. 

Considerando que conforme contratos, da sede, anteriores firmados para o mesmo objeto a ser contratado 

expiraram sua vigência em 13-12-2022; 

Considerando que conforme contratos, firmados nas inspetorias, cujo fornecedores são variados, qualidade 

de serviço também é variada e não atende os critérios mínimos de qualidade de serviço para implantação 

futuras previsto no PDTI. 

Considerando que o referido serviço é essencial ao perfeito funcionamento das atividades administrativas 

desta Regional; 

Considerando que foi realizado procedimento licitatório com contrato de 6 de meses de vigência para a sede 

do CREA-PB, e pelas razões aqui expostas, necessário se faz nova licitação para contratar o serviço por 12 

meses prorrogável até 60 meses. 
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2. OBJETO 

2.1. Contratação de pessoa jurídica, em regime contínuo para Prestação de serviço de acesso IP 

permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados da sede e das inspetorias do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB e a rede mundial de computadores – Internet, 24 horas 

por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, mediante implantação de canal de comunicação de dados a 

ser instalado na sala técnica da Gerência de Tecnologia da Informação – GTIN utilizando infraestrutura de 

fibra-óptica e fornecimento dos equipamentos necessários à execução do serviço e suporte técnico, pelo 

prazo de 12 (doze) meses prorrogável até 60 meses. A taxa de transmissão inicial, na sede, será de 1 Gb/s 

(um gigabit por segundo), no prédio Sede desta autarquia, nas Inspetorias o link será de 50 Mb/s (cinquenta 

megabit por segundo). 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Em virtude da segurança e disponibilidade dos sistemas, acessos e serviços publicados, e tendo em vista 

que o serviço operará como link principal em contingência ativa, o canal a ser fornecido pela CONTRATADA 

deverá funcionar em regime de contingência em conformidade ativo-ativo com outro canal ADSL de 

contingenciamento já contratado na sede do CREA-PB, para que não haja ponto de falha em comum, de 

modo a garantir a alta disponibilidade do serviço de acesso à Internet e dos sistemas e serviços internos do 

CONTRATANTE disponibilizados para a Internet. Desta forma, será vedada a participação de empresas do 

mesmo grupo ou que compartilhem da infraestrutura de acesso da atual fornecedora do serviço ADSL. A 

CONTRATADA deverá fornecer canal de comunicação conectado em uma rede de provedor com 

infraestrutura independente do canal de contingenciamento ativo contratado, inclusive com ASNs 

(Autonomous System Number) distintos, a fim de possibilitar total redundância na conexão à Internet. O 

balanceamento do tráfego entre os dois canais contratados será realizado pelo CONTRATANTE. Nas 

inspetorias será disponibilizado 07 links ativos, um para cada inspetoria.  

3.2. Durante a fase de habilitação a CONTRATADA deverá comprovar que não pertence ao mesmo grupo 

empresarial, não subloca nem utiliza a mesma infraestrutura de backbone da empresa que provê o outro 

canal redundante. Esta comprovação pode se dar mediante declaração expressa que, caso se comprove 

posteriormente ser falsa, implicar na desclassificação da empresa. 

3.3. Para fins de julgamento das propostas será considerada a soma dos valores de todos os Itens que 

compõem o Grupo. 

3.4. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição do consórcio, 

com indicação da empresa líder, que deverá responsabilizar-se pelo cumprimento das cláusulas do contrato 

firmado com o CONTRATANTE, sob os aspectos técnicos e administrativos, responder administrativa e 

judicialmente pelo consórcio, ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases da 

contratação e também será o ponto de contato do CONTRATANTE. 

4.  CRITÉRIOS TÉCNICOS 

4.1. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB mantém 9 (nove) 

canais de comunicação que são utilizados para acesso à Internet na sede e nas inspetorias.  
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4.2. na Sede a conformação ativo-ativo com regime de balanceamento de carga permite que, em caso de 

indisponibilidade de um dos canais, o outro tenha capacidade para absorver toda a demanda de tráfego 

proveniente da rede do CREA-PB com destino aos sítios de conteúdo institucional, e ou fora da instituição, 

de forma limitada até o reestabelecimento do outro canal. Nas Inspetorias o acesso e realizado por links de 

banda larga com tecnologia ADSL. A importância desta conformação torna-se ainda mais evidente quando 

se consideram os novos serviços hospedados em nuvem que serão implantados de cordo com o PDTI. 

4.3. Na Sede a manutenção de dois contratos continuados distintos de canais de comunicação com a Internet 

maximizará a disponibilidade dos sistemas e serviços do CREA-PB, assim como do acesso de seus usuários à 

rede mundial de computadores. 

4.4. Por se tratar de item essencial de infraestrutura de Tecnologia da Informação, o Objeto da presente 

contratação permeia diversos objetivos estratégicos institucionais. Percebe-se ainda que a interrupção do 

serviço objeto do presente Termo de Referência compromete a realização das atividades institucionais, uma 

vez que o acesso dos colaboradores do CONTRATANTE a diversos sistemas e serviços depende da 

disponibilidade do acesso à Internet. 

4.6. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por período de até no máximo de 60 

(sessenta) meses  

4.7. A proponente deverá possuir outorga da ANATEL para fornecer os serviços SCM. 

4.8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

4.8.1. Por se tratar de contratação de serviço de transmissão de dados, não há regulamentação de critérios 

de sustentabilidade aplicáveis. 

4.9. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

4.9.1. Canal de comunicação IP dedicado e exclusivo full duplex, entre a Rede Local da sede, inspetorias do 

CREA-PB e à Internet mundial com as seguintes características: 

4.9.2. A conexão deverá estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados; 

4.9.3. Latência de, no máximo, 80ms (oitenta milissegundos) e jitter de no máximo 40ms (quarenta 

milissegundos). 

4.9.4. Considera-se como latência, o tempo de ida e volta de um pacote, partindo do equipamento roteador 

alocado nas dependências do CONTRATANTE até o primeiro roteador do alocado nas dependências da 

CONTRATADA; 

4.9.5. Considera-se jitter a variação da latência em determinado período de tempo de teste. 

4.9.6. Deverá fornecer uma faixa de IPv4 de pelo menos 30 (trinta e dois) endereços de IPs válidos para o 

enlace; 

4.9.6.1. Caso a CONTRATADA não possua endereços de IPv4 disponíveis - poderá ofertar um bloco IPv6 de 

mesmo tamanho ou superior para a CONTRATANTE, no entanto, caso ofereça um bloco IPv6 deverá 

disponibilizar um funcionário para auxiliar, pessoalmente, os técnicos do CREA-PB na configuração da faixa 

no firewall; sem custo adicional para o CREA-PB. 
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4.9.7. Deverá divulgar as faixas de endereços IPv4 ou IPv6 válidos do CONTRATANTE; 

4.9.8. Prover conectividade à Internet, com taxa de transmissão inicial prevista de 1 Gb/s (um Gigabits por 

segundo) full duplex, ou seja, 1 Gb/s de tráfego de entrada e 1 Gb/s de tráfego de saída simultaneamente 

para a sede e de 50 Mb/s (cinquenta megabits por segundo) full duplex, ou seja, 50 Mb/s de tráfego de 

entrada e 50 Mb/s de tráfego de saída simultaneamente; 

4.9.9. A conexão deverá ser ATM (Asynchronous Transfer Mode) ou Ethernet. Entende-se, doravante, 

Ethernet por Gigabit Ethernet ou superior desde as dependências do CONTRATANTE até a conexão à 

infraestrutura de comunicação da CONTRATADA; 

4.9.10. A comunicação de dados na última milha deverá ser realizada por meio de cabeamento, fibra-óptica, 

sendo vedada a utilização de conexões por rádio, capaz de suportar os requisitos deste Termo de Referência; 

4.9.11. A interligação deve ser em conexão permanente, dedicada e exclusiva, desde as dependências do 

CONTRATANTE até a conexão à infraestrutura de comunicação da CONTRATADA, obedecendo às 

recomendações elaboradas pela EIA/TIA (Electronic Industries Alliance/Telecomunications Industry 

Association), pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e demais normas, quando couber; 

4.9.12. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo fornecimento e instalação dos materiais e equipamentos 

necessários à prestação do serviço, inclusive os roteadores especificados, assumindo todos os custos de 

instalação; 

4.9.13. Após a implantação do circuito as solicitações de instalação, retirada e alteração de características 

físicas já existentes, incluindo a configuração em equipamentos de comunicação de dados decorrentes 

dessas mudanças e referentes à resolução de problemas no serviço contratado, dar-se-ão através de 

solicitações formais por parte do CONTRATANTE, sendo que estas solicitações deverão ser executadas pela 

CONTRATADA obedecendo-se os prazos estabelecidos no Acordo de Nível de Serviços; 

4.9.14. Na hipótese de mudança de endereço do CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá cobrar o mesmo 

custo de instalação orçado inicialmente para implantação do canal de comunicação, e deverá ser 

apresentado discriminadamente em fatura e realizada cobrança única; 

4.9.15. Os equipamentos utilizados para atender os serviços serão instalados inicialmente na Sala Técnica 

localizada no térreo do edifício sede e nas Salas técnicas localizadas no térreo de cada inspetoria do 

CONTRATANTE; 

4.9.16. As fibras-ópticas e demais cabeamento utilizados nas dependências do CONTRATANTE deverão ser 

apropriados para uso interno, ou seja, fibras não geleadas e cabeamento não suscetível à propagação de 

fogo; 

4.9.17. Os componentes utilizados nas interligações físicas do canal de comunicação de dados deverão 

possuir certificado de homologação UL (Underwriters Laboratories); 

4.9.18. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por eventuais adequações na infraestrutura externa para a 

implantação do serviço contratado (passagem de cabos, lançamento de fibras ópticas, adaptação de 

tomadas, etc); 

4.10. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 
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4.10.1. O canal de comunicação contratado para sede, deverá funcionar em conjunto com canal já instalado. 

Cada um funcionará como contingência ativa do outro, devendo o canal objeto deste Termo de Referência 

estar conectado em uma rede de provedor com infraestrutura independente do outro canal contratado, 

inclusive com ASNs (Autonomous System Number) distintos, a fim de possibilitar total redundância na 

conexão à Internet; 

4.10.2. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, possuir no Brasil infraestrutura de comunicação principal 

(backbone) em tecnologia ATM (Asynchronous Transfer Mode), SDH (Synchronous Digital Hierarchy), MPLS 

(Multiprotocol Label Switching) ou Gigabit Ethernet; 

4.10.3. O backbone da CONTRATADA deverá possuir conexão instalada com o backbone IP mundial de, no 

mínimo, 5Gb/s; 

4.10.4. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, possuir, no mínimo, 5(cinco) POPs (Points of Presence) 

próprios no Brasil que utilizem tecnologia ATM, SDH, MPLS ou Gigabit Ethernet, incluindo pelo menos um 

na cidade de João Pessoa, PB; 

4.10.5. Somente serão aceitos como POPs válidos, para fins de avaliação de propostas, aqueles que possuam 

redundância nos canais de comunicação de dados com o "backbone" da CONTRATADA; 

4.10.6. A CONTRATADA deverá possuir link de comunicação de dados com outras prestadoras de 

abrangência nacional, possibilitando a capilarização do acesso em todo o Brasil; 

4.10.7. O backbone da CONTRATADA deverá possuir, pelo menos, três pontos de troca de tráfego com 

provedores que possuam AS independentes. 

4.10.8. A CONTRATADA deverá aceitar AS-Path prepending em suas políticas de BGP; 

4.10.9. Os equipamentos roteadores a serem alocados para a prestação dos serviços deverão atender às 

seguintes características: 

4.10.10. Deverão ser capazes de suprir as necessidades técnicas de performance estabelecidas neste Termo 

de Referência; 

4.10.11. Deverão suportar os protocolos SNMP v1, v2, v3 e RMON, além de suportar as tecnologias SFlow e 

NetFlow; 

4.10.12. O Sistema Operacional dos equipamentos deverá ser o mais atual disponível no mercado, devendo 

ser atualizado sempre que houver necessidade ou que possam agregar melhorias ou correções aos serviços 

prestados; 

4.10.13. O roteador destinado ao provimento do serviço deverá possuir, pelo menos 1(uma) interface 

Ethernet 10/100Mbps com conector RJ45 para gerenciamento e pelo menos 2(duas) interfaces Ethernet 

10/100/1000Mbps com conectores SFP para tráfego de dados para interligação à rede local do 

CONTRATANTE; 

4.10.14. O roteador deverá permitir a utilização simultânea de todas as interfaces destinadas ao tráfego de 

dados; 
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4.10.15. Caso sejam necessários transceivers ou outros adaptadores para a interligação do roteador à 

infraestrutura do CONTRATANTE, estes deverão ser fornecidos pela CONTRATADA; 

4.10.16. Suporte a aplicações TCP/IP, em conformidade com as recomendações do IETF (Internet 

Engineering Task Force); 

4.10.17. Suporte, pelo menos, aos protocolos de roteamento BGP-4 e OSPF v2; 

4.10.18. Suporte a gerenciamento por SNMP (versões 1, 2 e 3) e RMON com no mínimo os grupos padrões: 

estatísticas, alarmes, histórico e eventos; 

4.10.19. A Contratada deverá fornecer as seguintes MIBs (Management Information Bases): MIB-II, MIB 

estendida do equipamento e aquela que permite o gerenciamento dos recursos instalados e configurados 

no equipamento; 

4.10.20. Suportar a utilização de filtros de pacotes, construção de listas de acesso e as funcionalidades 

básicas de segurança; 

4.10.21. Suportar criação de canal criptografado usando SSH v2, visando administração remota do roteador; 

4.10.22. Integrar multisserviços, como voz, dados e vídeo; 

4.10.23. Suportar a implementação de VPN (Redes Privadas Virtuais); 

4.10.24. Suportar a configuração de VLANs (Virtual Local Area Networks), em conformidade com o padrão 

IEEE 802.30; 

4.10.25. Suportar controle (definição) de banda por VLAN; 

4.10.26. Suportar IPv6; 

4.10.27. Implementar gateway entre IPv4 e IPv6 e inverso; 

4.10.28. O roteador deverá ter capacidade para recebimento de pacotes de roteamento do tipo “full 

routing”; 

4.10.29. A CONTRATADA deverá divulgar o(s) Sistema(s) Autônomo(s) do CONTRATANTE em seu backbone, 

de forma que os endereços públicos deste último sejam roteados para a Internet. 

4.11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

4.11.1. Considerando que a CONTRATADA deverá efetuar atividades que não podem ser especificadas pelo 

CONTRATANTE para o fornecimento do canal de comunicação de dados, e que, além disso, não é possível 

definir um cronograma de execução preciso para a prestação do serviço de suporte técnico, pois como visto, 

será realizado, salvo naquelas relacionadas à manutenção preventiva do serviço e equipamentos que o 

suportam, por solicitações que terão cronogramas estabelecidos nas aberturas de chamados, elaborou-se a 

tabela abaixo com os principais marcos e eventos que ocorrerão durante a execução do Contrato:  
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4.11.2. O serviço de instalação inicial será aceito definitivamente no prazo de 10 dias úteis, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade do resultado; 

4.11.3. Para efeito do aceite/recebimento definitivo da instalação, em conjunto com os técnicos do 

CONTRATANTE, a CONTRATADA já deverá ter realizado, com sucesso, um ou mais testes de aferição do 

funcionamento de todos os serviços previstos. Tendo sido realizados, com sucesso, os testes de 

funcionamento, sendo emitido o Termo de Aceite, atestando sua conformidade com as especificações 

constantes no Edital, liberando assim o início do faturamento; 

4.11.4. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato; 

4.12. DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS 

4.12.1. Os serviços contratados deverão estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante toda 

a vigência do contrato, e estarão cobertos pelo Acordo de Nível de Serviço (SLA ou ANS), com previsão para 

descontos na fatura em caso de ocorrência de descumprimento dos níveis estabelecidos a seguir. 
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4.12.2. O prazo para instalação inicial do canal de comunicação é de 60(sessenta dias) dias corridos, contados 

do recebimento da ordem de serviço, de acordo com cronograma estipulado. 

4.12.3. Caso a CONTRATADA verifique que será necessário prazo maior para a instalação inicial do canal, 

deverá justificar formalmente ao CONTRATANTE assim que identificado fator que ocasione o atraso, 

informando os motivos e restrições geradores do atraso, bem como estimativa de novo prazo de 

atendimento. 

4.12.4. Após a análise das justificativas, o CONTRATANTE, aceitando-as poderá autorizar o novo prazo de 

atendimento. Caso contrário, permanecem os prazos previamente estabelecidos. 

4.12.5. A disponibilidade corresponde ao percentual de tempo, durante um período de faturamento mensal, 

no qual o serviço estiver em condições normais de funcionamento; 

4.12.6. O período de faturamento mensal deverá corresponder ao período de um mês, conforme calendário 

oficial; 

4.12.7. Deverão ser incluídos como tempo de indisponibilidade: 

4.12.8. Tempo em que o serviço esteja indisponível ou com desempenho degradado; 

4.12.9. Tempo decorrente entre o início da indisponibilidade do serviço e a sua total recuperação; 

4.12.10. Tempo decorrente entre ocorrências sucessivas de indisponibilidade dentro de um intervalo igual 

ou inferior a 24(vinte e quatro) horas do surgimento da primeira ocorrência. Tais períodos deverão ser 

considerados de recorrência desde a primeira ocorrência de indisponibilidade. Assim, para estes casos, a 

indisponibilidade deverá ser contada a partir do surgimento da ocorrência inicial até a recuperação da última 

ocorrência no intervalo; 

4.12.11. Não deverão ser incluídos como tempo de indisponibilidade: 

4.12.12. Manutenções programadas pela CONTRATADA, desde que previamente autorizadas pelo 

CONTRATANTE; 

4.12.13. Para se determinar a degradação de desempenho do canal de comunicação, os seguintes 

parâmetros deverão ser considerados: 

4.12.14. Latência máxima/Tempo de resposta: 80 ms (oitenta milissegundos); 

4.12.15. Perda de pacotes máxima de 2% (dois por cento); 

4.12.16. Jitter de 40 ms (quarenta milissegundos); 

4.12.17. A CONTRATADA deverá realizar as medições acima, através de sua plataforma de monitoração, em 

todos os períodos do dia, apresentando-as em valores referentes a cada intervalo de cinco minutos; 

4.12.18. Caso qualquer uma das medições exceda os limites estabelecidos continuamente por mais de 30 

minutos, o canal será considerado indisponível desde o início da anomalia até o restabelecimento total de 

sua operação normal; 
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4.12.19. A disponibilidade mínima mensal dos serviços contratados deverá ser de 99,7% (noventa e nove, 

vírgula sete porcento), conforme seguinte cálculo: 

PFM = Período de Faturamento Mensal 

NDM = Número de dias do mês 

PFM = NDM * 1440 

PDM = [(PFM-Ti)/PFM]*100, onde: 

PDM = Percentual de Disponibilidade Mensal (PDM) 

Ti = Somatório de minutos de interrupção observados para o serviço durante o período de faturamento 

(PFM). 

4.12.21. Sempre que forem apurados percentuais de disponibilidade que estejam abaixo do limite mínimo 

estabelecido, os somatórios dos tempos de indisponibilidade dentro do período de faturamento serão 

descontados dos custos mensais do serviço, tomando-se como base os seguintes critérios: 

Se 99,7% < PDM <= 99,3%, desconto de 5% do valor do serviço; 

Se 99,3% < PDM <= 90,0%, desconto de 10% do valor do serviço; 

Se 99,0% < PDM <= 97,0%, desconto de 25% do valor do serviço; 

Se 97,0% < PDM <= 95,0%, desconto de 30% do valor do serviço; 

Se 95,0% < PDM <= 92,0%, desconto de 35% do valor do serviço; 

Se 92,0% < PDM <= 90,0%, desconto de 40% do valor do serviço; 

Se 90,0% < PDM <= 80,0%, desconto de 70% do valor do serviço e 

Se 80,0% < PDM, desconto de 100% do valor do serviço. 

4.12.22. Todos os relatórios deverão ser fornecidos por meio de sistema ou ferramenta apropriada que 

permita a realização de filtros de busca. Como exemplo busca de relatório por período específico; 

4.12.23. O CONTRATANTE poderá aferir, por meios próprios, e previamente acordados com a CONTRATADA, 

as métricas de disponibilidade, taxa de erros e tempo de resposta e, havendo divergência com os valores 

informados pela CONTRATADA, prevalecerão os indicados pelo CONTRATANTE. 

4.13. ATENDIMENTO TÉCNICO E OPERACIONAL 

4.13.1. Além da disponibilidade do serviço contratado, devem ser apurados níveis de serviço dos chamados 

realizados pelo CONTRATANTE referentes a incidentes atendimentos técnicos ou operacionais; 

4.13.2. Deverão ser considerados as seguintes métricas para os incidentes: 

4.13.3. Prioridade: Nível de prioridade a ser atribuído a um chamado realizado pelo CONTRATANTE; 
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4.13.4. Prazo de Atendimento: Tempo decorrido entre a abertura do chamado automático ou realizado pelo 

CONTRATANTE e o efetivo início do atendimento; 

4.13.5. Prazo de Solução Definitiva: Tempo decorrido entre a abertura do chamado e o efetivo 

restabelecimento do serviço ao seu pleno estado de funcionamento ou atendimento integral da demanda; 

4.13.6. A contagem do prazo de atendimento e do prazo de solução definitiva de cada chamado será iniciada 

a partir da abertura do chamado pelo CONTRATANTE (por e-mail, abertura do chamado no portal de 

atendimento ou na central 0800 da CONTRATADA), ou a partir da abertura automática de chamado pela 

CONTRATADA, até o momento da comunicação da solução definitiva do problema e aceite pela equipe 

técnica do CONTRATANTE; 

4.13.7. As prioridades dos chamados serão estabelecidas conforme tabela a seguir: 

 

 

4.13.8. Os prazos de atendimento e de solução definitiva e eventuais glosas a serem observados para cada 

chamado priorizado serão contabilizados no período de 8h às 20h e estão discriminados na tabela abaixo: 
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Prazo para solução definitiva negociado na própria solicitação. 

4.13.9. Em caso de extrapolação do prazo de solução definitiva que corresponda ao valor total mensal do 

contrato, será aplicada multa por descumprimento parcial de contrato, sem prejuízo das glosas acimas 

estipuladas. 

 4.13.10. Após concluído o suporte técnico, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 

CONTRATANTE e solicitará autorização para o fechamento do chamado. Durante o período de conclusão do 

suporte até a efetiva comunicação ao CONTRATANTE, o chamado permanecerá em espera, de forma a não 

haver penalização indevida à CONTRATADA. Caso o CONTRATANTE não confirme a solução definitiva do 

problema, o chamado será reaberto, e os prazos de atendimento voltarão a ser considerados, até que seja 

efetivamente solucionado pela CONTRATADA; 

4.13.11. O CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA, quando da reunião de alinhamento de 

expectativas, relação nominal da equipe técnica autorizada a abrir e fechar chamados de suporte técnico;  

3.13.12. Faculta-se à CONTRATADA substituir temporariamente o equipamento, peça ou componente 

defeituoso por outros que restabeleçam o serviço aos níveis de serviço acordados, quando então, a partir 

de seu pleno estado de funcionamento, ficará suspensa a contagem do prazo de solução definitiva;  

 

5. VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO 

 5.1. Estima-se o valor médio para a contratação de R$ 242.776,67 (duzentos e quarenta e dois mil, 

setecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) , para um período de 12 meses conforme 

pesquisa de preço realizada pela unidade demandante demonstrada no quadro abaixo. 
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PESQUISA DE PREÇO PARA QUISIÇÃO DE BEM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

Especificação 
do objeto 

Qua
nt. 

Proposta 01 Proposta 02 Proposta03 

Valor 
mensal 

Valor 
total no 

anual 
Valor 

mensal 

Valor 
total no 

anual Valor mensal 
Valor total no 

anual 

Serviço Acesso 
IP 50 Mb/s 7 

R$ 
4.550,00 

R$ 
54.600,0
0 

R$ 
9.800,00 

R$117.60
0,00 R$ 8.400,00 R$100.800,00 

Serviço Acesso 
IP 1G b/s 1 

R$ 
9.600,00 

R$ 
115.200,
00 

R$ 
14.300,0
0 

R$ 
171.600,
00 R$ 13.000,00 R$ 156.000,00 

Serviço de 
Instalação 8 R$  R$ 

R$ 
4.500,00 

R$ 
4.500,00 R$8.000,00 R$8.000,00 

Total 
 R$   
 169.800,00 

 R$  
 293.700,00  R$  264.800,00 

  

  

Valor médio 
anual 

(MÁXIMO 
PARA 

CONTRATAÇÃ
O)   

R$ 242.766,67   

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1. A despesa orçamentária para a contratação do objeto deste instrumento correrá à Conta Orçamentária 

nº 62211010409037 - Serviços de Internet, do Centro de Custo 0304.  

7. LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU ENTREGA DOS PRODUTOS  

7.1. Os serviços deverão ser prestados nos seguintes endereços: 

• Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB, localizado a Avenida Dom 

Pedro l, 809, Centro – João Pessoa -PB;  

• Inspetoria de Pombal Rua Professora Claudete Bandeira da Silva, 280, Petropolis, CEP 58840000 – 

Pombal;  

• Inspetoria de Itaporanga Rua João Siluino da Fonseca, s/n, João Silvino;  

• Inspetoria de Sousa, Rua Haroldo Nazaré, s/n, quadra 15 lote 09 Fórum DR. José Mariz – Raquel 

Gadelha – Sousa;  

• Inspetoria Campina Grande, Rua Telegrafista José Távora, 462 – Centenário – Campina Grande;  

• Inspetoria Guarabira, Av. Juscelino Kubitschek, 570 – Juá – Guarabira;  

• Inspetoria de Patos, Praça Edvaldo Mota, 41 – Centro – Patos; 

• Inspetoria de Cajazeiras, Rua Maria da Piedade Viana, 193 – Por do Sol Cajazeiras.  

A prestação dos serviços deverá ser realizada nas condições especificadas neste Termo de Referência. 
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8. PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO  

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais períodos até um máximo de 60 

(sessenta) meses. Em caso de reajuste de preços, o índice a ser aplicado deverá ser o Índice de Custos de 

Tecnologia da Informação - ICTI, conforme disposto no Art. 24 da Instrução Normativa No. 01, de 04 de abril 

de 2019.  

9. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

9.1. A licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica caso tenha se classificado em primeiro 

lugar, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que 

a licitante tenha executado a contento:  

9.2. O fornecimento de canais de comunicação com a Internet, um com velocidade de 1G b/s (100% da 

velocidade), e outros 7(sete) com velocidade de 50 Mb/s (100% da velocidade), conforme especificações 

contidas neste Termo de Referência; 

9.3. Declaração expressa que não pertence ao mesmo grupo empresarial, não subloca nem utiliza a mesma 

infraestrutura de backbone da empresa que provê o outro canal redundante. Caso a declaração se comprove 

ser falsa, implicará na desclassificação da empresa.  

9.4. Caso persistam dúvidas acerca da veracidade da(s) declaração(ões), poderá(ão) ser exigida(s) pelo 

Pregoeiro cópia(s) do(s) contrato(s), dentre outros documentos, para fins de comprovação do alegado e o 

período da prestação dos serviços;  

9.5. Em virtude da segurança e disponibilidade dos sistemas, acessos e serviços publicados, e tendo em vista 

que o serviço operará em contingência ativa, o canal a ser fornecido pela CONTRATADA deverá funcionar 

em regime de contingência, em conformidade ativo-ativo com outro canal já contratado, para que não haja 

ponto de falha em comum, de modo a garantir a alta disponibilidade do serviço de acesso à internet e dos 

sistemas e serviços internos do CONTRATANTE disponibilizados para a Internet. Desta forma, será vedada a 

participação de empresas do mesmo grupo ou que compartilhem da infraestrutura de acesso da NET CLARO 

(CNPJ 40.432.544/0001-47) atual CONTRATADA que fornece o outro canal de comunicação ativo nas 

dependências da Sede do CREA-PB. A CONTRATADA deverá fornecer um canal de comunicação conectado 

em uma rede de provedor com infraestrutura independente do canal ativo contratado, inclusive com ASNs 

(Autonomous System Number) distintos, a fim de possibilitar total redundância na conexão à internet.  

10. VISTORIA OU VISITA TÉCNICA  

10.1. Não se exigirá a realização de vistoria do local de realização do serviço, podendo a empresa interessada, 

se julgar necessário, previamente à realização do procedimento, proceder a vistoria aos locais em que a 

infraestrutura será instalada para a prestação do serviço.  

10.2. Neste caso a vistoria poderá ser feita das 7:30h às 16:30h, de segunda a sexta-feira, devendo ser 

agendada previamente pelo e-mail: gtin@creapb.org.br.org.br;  

10.3. O conhecimento prévio das condições e peculiaridades locais favorece a elaboração da proposta. Logo, 

entende-se necessária a realização e comprovação da vistoria, porém não deverá ser obrigatória.  



 

 

 

 

 

 

   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA-CREA-PB 

10.4. A licitante ao formular sua proposta no procedimento licitatório assume ter pleno conhecimento das 

condições, do grau de dificuldade existente, das condições atuais da edificação e das instalações, bem como 

demais detalhes técnicos para a execução do objeto.  

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

11.1. Fazer cumprir fielmente as cláusulas do contrato; 

11.2. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;  

11.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

11.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços realizados provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos;  

11.5. Designar fiscal para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;  

11.6. Atestar a nota fiscal/fatura ou devolvê-la, em caso de desacordo ou por descumprimento ao pactuado, 

no prazo de 3 (três) dias úteis após o seu recebimento e encaminhando para pagamento, desde que 

cumpridas todas as exigências pactuadas;  

11.7. Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições e prazos estabelecidos no instrumento 

contratual, desde que cumpridas todas às exigências pactuadas;  

11.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

11.9. Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de empregado ou preposto da contratada que não 

mereça confiança no trato dos serviços, que produza complicações para a fiscalização ou que adote postura 

inconveniente ou incompatível com o exercício da função que lhe fora atribuída; 

11.10. Notificar à contratada a ocorrência de serviços executados e/ou ausência destes que estiverem em 

desacordo com instrumento contratual;  

11.11. Fiscalizar os documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

solicitando os originais quando julgar necessário; 

11.12. Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências para a execução do serviço;  

11.13. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos nas especificações 

técnicas e nas atribuições, solicitando à contratada as substituições e os treinamentos que se verificarem 

necessários.  

11.14. Anotar em registro próprio e notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de execução do serviço, fixando prazo para a sua correção.  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no termo de referência e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto e, ainda:  
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12.2. Realizar o serviço em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo 

de referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência, se for o caso, e prazo de garantia ou validade. 

12.3. A CONTRATADA deve relacionar-se com o CONTRATANTE, exclusivamente, por meio do gestor do 

contrato, e, em sua ausência, por meio dos fiscais requisitantes e técnicos, preferencialmente, por escrito. 

12.4. A CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE e sujeitar-se às orientações do fiscal 

do contrato.  

12.5. Relatar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, irregularidades ocorridas 

que impeçam, alterem ou retardem a execução do contrato/objeto, efetuando o registro da ocorrência com 

todos os dados e circunstâncias necessárias a seu esclarecimento, sem prejuízo da análise da administração 

e das sanções previstas.  

12.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (Art. 55, XVIII Lei 8.666/93).  

12.7. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Art. 70 Lei 8.666/93). 

12.8. A CONTRATADA deve zelar pelas instalações do CONTRATANTE. 

12.9. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial, pelos 

seguros de acidente e quaisquer outros encargos resultantes da prestação do serviço, sendo que não existirá 

para o CREA-PB qualquer solidariedade quanto ao cumprimento dessas obrigações.  

12.10. A CONTRATADA deve responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho sofridos pelos seus 

empregados quando em serviço. 

12.11. A CONTRATADA deve observar rigorosamente as normas regulamentadoras de segurança do 

trabalho.  

12.12. A CONTRATADA obriga-se a manter, nas dependências do CONTRATANTE, os funcionários 

identificados e uniformizados de maneira condizente com o serviço, observando ainda as normas internas e 

de segurança.  

12.13. A CONTRATADA deve a disponibilizar Central de Atendimento por telefone do tipo 0800 para a 

abertura de chamados técnicos durante toda a vigência do contrato; 

12.14. A CONTRATADA deve disponibilizar e manter atualizados conta de e-mail, endereço e telefones 

comerciais e do preposto responsável pelo contrato para fins de comunicação formal entre as partes.  

12.15. Resguardar que seus funcionários cumpram as normas internas do CONTRATANTE e impedir que os 

que cometerem faltas a partir da classificação de natureza grave continuem na prestação dos serviços. 

12.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para o atendimento dos 

prestadores de serviço acidentados ou com mal súbito.  

12.17. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o contrato para quaisquer operações financeiras.  
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12.18. É vedado à CONTRATADA utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 

quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e 

impressos.  

12.19. É vedado à CONTRATADA reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços sem o 

consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE.  

12.20. Manter sede, filial ou escritório próprio em João Pessoa - PB com capacidade operacional para receber 

e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes 

à seleção, treinamento, admissão e demissão de seus funcionários. Neste caso, a contratada deverá 

comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento 

desta obrigação. 

13. PAGAMENTO  

13.1. Mediante a prestação dos serviços/entrega dos produtos, o pagamento será feito no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contado da data da atestação da nota fiscal/fatura. 

13.2. O CREA-PB efetivará a atestação da nota fiscal/fatura no prazo de 3 (três) dias úteis contados do seu 

recebimento ou procederá à devolução quando aquela se encontrar em desacordo ao pactuado. 

13.3. A nota fiscal/fatura deverá ser acompanhada dos documentos que comprovem a sua regularidade 

fiscal, compreendendo INSS, FGTS, Receita Federal/ Municipal, Dívida Ativa da União e CNDT.  

13.4. A nota fiscal/fatura, que será emitida sem rasura, legível, em nome da Contratante, CNP, da qual 

constará o número do contrato e as informações para crédito em conta corrente:  

13.4.1. nome e número do banco, nome e número da agência e número da conta; 

13.4.2. a primeira via do documento fiscal de eventual fornecedor;  

13.4.3. os documentos de comprovação de serviços executados por terceiros, da execução dos serviços, e 

quando for o caso, do comprovante de sua entrega.  

13.4.4. Sobre o valor da nota fiscal, o CONTRATANTE fará as retenções devidas ao INSS e as dos impostos e 

contribuições previstas na Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11/01/2012. 

14. PENALIDADE ADMINISTRATIVAS. 

14.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com o CREA-PB e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) 

sobre o valor total da contratação, a contratada que: 

14.1.1. apresentar documentação falsa;  

14.1.2. fraudar a execução do contrato;  

14.1.3. comportar-se de modo inidôneo;  
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14.1.4. cometer fraude fiscal;  

14.1.5. fazer declaração falsa.  

14.2. Para os fins do item: 

14.1.3. reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, 

parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 22.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 

8.666/1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, nos casos de retardamento ou de inexecução do objeto, 

garantida a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas 

definidas nos itens 15.4, 15.5 e 15.6 abaixo, com as seguintes penalidades: 

14.3.1. advertência; 

142.3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração do CREA-PB, por prazo não superior a dois anos;  

14.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 

anterior;  

14.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Sicaf, ou 

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, 

pelo prazo de até cinco anos. 

14.4. Em caso de inexecução parcial do objeto, a contratada fica sujeita à multa equivalente a 1% (um por 

cento) do valor unitário do bem em atraso, por dia, por unidade, até o limite de 20% (vinte por cento) do 

valor empenhado. 

14.4.1. Considera-se inexecução parcial o atraso injustificado no prazo de entrega (para bens) ou no início 

da execução contratual (para serviços) até o limite de 20 (vinte) dias. 

14.5. Em caso de inexecução total do objeto, a contratada fica sujeita à multa de, no máximo, 30% (trinta 

por cento) do valor do contrato.  

14.5.1. Considera-se inexecução total o atraso injustificado no prazo de entrega (para bens) ou no início da 

execução contratual (para serviços) superior a 20 (vinte) dias.  

14.6. O não cumprimento de obrigação contratual acessória, sujeitará a contratada à multa de até 10% (dez 

por cento) do valor empenhado.  

14.7. A falha na execução do contrato estará configurada quando a contratada se enquadrar em qualquer 

das situações previstas na tabela 2 do item 14.8, a seguir. 

 14.8. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a 

graduação estabelecida nas tabelas seguintes: 



 

 

 

 

 

 

   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA-CREA-PB 

 
 

 

14.9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.  

14.9.1. Se o valor a ser pago à contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será 

descontada da garantia contratual.  

14.9.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.  

14.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada ao contratante, 

aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa.  

 

14.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve 

ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação do contratante.  
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14.10. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, poderá ser 

rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a 

XII e XVII, da Lei nº 8.666/1993. 22.11. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente 

justificado e aceito pela Administração do contratante, em relação a(s) penalidade(s) aplicada(s) a 

contratada ficará isenta desta(s). 

 

14.12. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 22.13. Caberá ao Ordenador de Despesa, após 

o devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa, decidir pela aplicação da sanção 

administrativa cabível.  

 

15. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

 

15.1. O objeto não poderá ser parcelado em virtude das seguintes justificativas: 

15.2. A adjudicação do certame para um único vencedor visa resguardar a efetividade do processo de 

aquisição; 

15.3. A contratação global oferta condições mais vantajosas para a Administração do que a contratação por 

itens, com isso, o objeto não foi parcelado.  

 

16. UNIDADE ORGANIZACIONAL RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES  

 

16.1. A Gerência de Tecnologia da Informação - GTIN é a unidade organizacional responsável pelas 

informações constantes neste instrumento e adoção de providências necessárias à continuidade do 

processo de contratação. 

 

17. COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DO SIGILO 

 

17.1. Constitui objeto deste termo o estabelecimento de condições específicas para regulamentar as 

obrigações a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz respeito ao trato de informações sigilosas, 

disponibilizadas pela CONTRATANTE, por força dos procedimentos necessários para a execução do objeto 

dos CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes e em acordo com o que dispõem a Lei 12.527, 

de 18/11/2011 e os Decretos 7.724, de 16/05/2012 e 7.845, de 14/11/2012, que regulamentam os 

procedimentos para acesso e tratamento de informação classificada em qualquer grau de sigilo. 

 

17.2. Serão consideradas como informação sigilosa, toda e qualquer informação classificada ou não nos 

graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. Isso abrangerá toda informação escrita, verbal, ou em 

linguagem computacional em qualquer nível, ou de qualquer outro modo apresentada, tangível ou 

intangível, podendo incluir, mas não se limitando a: know-how, técnicas, especificações, relatórios, 

compilações, código fonte de programas de computador na íntegra ou em partes, fórmulas, desenhos, 

cópias, modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econômicos, definições, informações sobre as 

atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informações técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou 

não ao CONTRATO PRINCIPAL, doravante denominados INFORMAÇÕES, a que diretamente ou pelos seus 



 

 

 

 

 

 

   

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA-CREA-PB 

empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e 

em razão das atuações de execução do CONTRATO PRINCIPAL celebrado entre as partes; 

 

17.3. As partes se comprometem a não revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou dar 

conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que qualquer empregado 

envolvido direta ou indiretamente na execução do CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nível hierárquico de 

sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegações, faça uso dessas INFORMAÇÕES, que se restringem 

estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL. 

 

17.4. A CONTRATADA se compromete a não efetuar qualquer tipo de cópia da informação sigilosa sem o 

consentimento expresso e prévio da CONTRATANTE. 

 

17.5. A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada, 

possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e legislações 

em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do CONTRATO PRINCIPAL firmado 

entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou 

recomposição de todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem 

como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo administrativo 

ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art. 87 da Lei nº. 8.666/93. 

 

 

 

João Pessoa, 23 de novembro de 2022 

 

 

 

Francisco Edson Santiago Brasil 

Mat 225 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para fins de cumprimento ao disposto do item 8.6.2 do Edital, referente ao Pregão Eletrônico nº 

007/2022, que a empresa ................................................... possui escritório na Região da Grande João Pessoa 

localizado no endereço: ............................................(ou instalará escritório na Região da Grande João Pessoa 

no prazo previsto). 

(Localidade),.......... de .............de 2022. 

_______________________ 

Representante da empresa 
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ANEXO III 

TERMO DE CONTRATO 

 

Processo nº 1164743/2022 

Contrato nº .........../2022 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O CREA-PB E A 

EMPRESA ............................… 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB, Paraíba, sediado na Avenida Dom 

Pedro I, 809 - Centro, João Pessoa - PB, 58013-021, João Pessoa-PB, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

08.667.024/0001-00 neste ato representado pela sua Presidente, Eng. Hugo Barbosa de Paiva Junior, 

doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa _______________ (nome da empresa 

contratada), com sede _________________ (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 

____________, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo (cargo, nome, 

nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, identidade. CPF/MF)___________________, tendo em vista 

o que consta no Processo nº ___________________e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 

de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e das 

Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, e nº 02, de 11 de outubro de 2010, na Lei 

nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente do Pregão nº ........../2022 mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1.O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica, em regime contínuo para 

Prestação de serviço de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a rede de dados da sede e das 

inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA-PB e a rede mundial de 

computadores – Internet, 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive feriados, mediante implantação 

de canal de comunicação de dados a ser instalado na sala técnica da Gerência de Tecnologia da Informação 

– GTIN utilizando infraestrutura de fibra-óptica e fornecimento dos equipamentos necessários à execução 

do serviço e suporte técnico, pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogável até 60 meses. A taxa de transmissão 

inicial, na sede, será de 1 Gb/s (um gigabit por segundo), no prédio Sede desta autarquia, nas Inspetorias o 

link será de 50 Mb/s (cinquenta megabit por segundo), conforme os detalhamentos técnicos, operacionais, 

especificações e condições constantes deste Termo de Referência especificados no ANEXO Ideste edital. 
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

 

A Contratação de pessoa jurídica, em regime contínuo para Prestação de serviço de acesso IP permanente, 

dedicado e exclusivo entre a rede de dados da sede e das inspetorias do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia da Paraíba – CREA-PB e a rede mundial de computadores. 

 

Para a execução dos serviços de que trata este Termo de Referência, estima-se a prestação de serviços 

mediante o preenchimento dos seguintes quantitativos: 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 

.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das 

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e 

observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

do objeto, 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. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 

no orçamento do CREA-PB para o exercício de 2022, nº 62211010409037 - Serviços de Internet, do Centro 

de Custo 0304. 

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma 

natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
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5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 

Termo de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, 

contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE). 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 

financeiros do último reajuste. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão 

empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo 

do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, 

de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções 

previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito 

à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no 

art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 

salvo nos casos previstos em lei. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem 

como do ANEXO X da IN nº 05, de 2017. 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. 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. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial 

da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

15.1.Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, para dirimir as questões 

decorrentes do presente Contrato, renunciando as partes a quaisquer outros, por mais privilegiados que 

sejam. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 
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ANEXO IV  

MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

ITEM 
Especificação do 

objeto Quant. Valor mensal (R$) Valor total anual (R$) 

1 
Serviço Acesso IP 

50 Mb/s 7 R$       R$ 

2 
Serviço Acesso IP 

1G b/s 1 R$  R$  

3 
Serviço de 
Instalação 8 R$ R$ 

 
VALOR GLOBAL ANUAL (1+2+3) 

  
R$  
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