
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022  

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 042.2022.927714  

 

ANEXO I 

  

TERMO DE REFERÊNCIA  

  

1. SOLICITANTE  

1.1. Setor de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

– CRECI 17ª Região/RN, conforme Memorando nº032/2022. 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. A contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos 

eletrônicos, de informática e acessórios objeto desta Requisição de Compras justifica-

se pela necessidade de renovação dos dispositivos eletrônicos e de informática, 

patrimônios desta Autarquia, fundamentais para a execução e suporte de tarefas pelos 

trabalhadores do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI 17ª Região/RN.  

2.2. Atualmente o Conselho não dispõe de computadores reservas além das unidades de 

desktop em uso no expediente, sendo esses, equipamentos antigos e que apresentam 

lentidão durante funcionamento já que seus hardwares estão obsoletos, também 

constantemente ocorre de algum dispositivo parar de funcionar, como fonte de 

alimentação, disco rígido, etc. devido às partes que compõem esses desktops já terem 

atingido o fim de sua vida útil, surgindo a necessidade de compra de peças avulsas, 

ainda, esses computadores não suportam softwares como sistemas operacionais e suítes 

de aplicativos de escritórios de versões atuais, logo é necessária a aquisição de 

computadores desktops e monitores, compatíveis entre si, para substituir os atualmente 

em uso. Houve, ainda, a Contratação de empresa especializada na locação de notebooks 

visto a ausência de máquinas funcionais suficientes para todos os setores do Conselho. 

No entanto, por se tratarem de equipamentos locados, o custo a longo prazo para o 

Conselho se torna considerável, fato que corrobora a necessidade de aquisição de 

equipamentos próprios.  

2.3. Outrossim, juntamente com a aquisição dos computadores desktops citados acima, 

para a operação dos mesmos no ambiente de trabalho é necessária a instalação de 

sistema operacional e suíte de aplicativos de escritório em versões atuais, sendo 

necessárias tais aquisições. Destacando que, o sistema operacional e a suíte de 

aplicativos de escritórios devem ser, respectivamente, o Windows e o Office, ambos 

desenvolvidos pela Microsoft, por necessidade técnica, tendo em vista serem esses os 



 

softwares que os trabalhadores sabem operar, garantindo assim a continuidade da 

operacionalização do Conselho.  

2.4. Nenhum computador dos trabalhadores possui nobreak em perfeito funcionamento 

(exceção do servidor de rede), e sempre que ocorrem picos de energia em Natal/RN que 

afetam a sede do Conselho os computadores desligam instantaneamente. E, alguns 

nobreaks ficavam emitindo som de alarme de bateria quando em funcionamento, 

impossibilitando o uso, logo, foram desligados, ficando o respectivo computador sem a 

proteção do nobreak.  

2.5. Observa-se também como necessária a aquisição de tablets para a realização das 

atividades de fiscalização, inerentes e de competência legal dos Conselhos Profissionais, 

que ocorrem em locais distantes da sede do Conselho, sendo necessário, em casos 

específicos, que informações sobre fiscalizados sejam acessadas remotamente.  

2.6. Portanto, com o objetivo de modernizar os dispositivos à disposição dos 

empregados e gestores desse Conselho, é fundamental que todos os equipamentos de 

informática estejam em pleno funcionamento e com recursos tecnológicos atuais para 

atender às demandas administrativas e técnicas do trabalho diário. E, como tais 

equipamentos sofrem um processo de depreciação natural, associado ao avanço das 

tecnologias, é imprescindível a adoção de medidas que garantam a continuidade do 

funcionamento e operacionalização desta Autarquia.  

2.7. Ainda, ressalta-se a importância da aquisição de equipamentos com especificações 

que atendam às questões ergonômicas e de saúde e segurança no trabalho.  

3. OBJETO  

3.1. Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos 

eletrônicos, de informática e acessórios, de acordo com as especificações e condições 

constantes nesta Requisição de Compras.  

   

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

4.1. ITEM 01 – Notebooks conforme especificações abaixo:  

  

ITEM 1 QUANTIDADE 

NOTEBOOK 22 

 

DESCRIÇÃO:  

 

 

 PLACA MÃE 



 

Notebook com placa-mãe da mesma marca do fabricante, desenvolvida especificamente para o 

modelo ofertado, sendo que o nome do fabricante deverá estar serigrafado através de processo 

industrial no PCB, não sendo aceitas placas de livre comercialização de mercado.  

 

 PROCESSADOR 

     Processador INTEL i3 de décima geração ou posterior.  

 BIOS 
BIOS, no idioma português ou inglês, com as características a seguir: O equipamento possui BIOS 

desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou tem direitos 

copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestado fornecido pelo fabricante do 

equipamento; O fabricante do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as 

atualizações de BIOS. Recurso para detecção automática de unidades de discos rígidos. Capacidade 

de boot pela porta USB. Capacidade de inibir boot pela porta USB. Capacidade de habilitar e 

desabilitar USB através da BIOS. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 

computador sempre que o computador for inicializado. Chip de segurança TPM versão 2.0 integrado 

para criptografia. O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador; Deverá 

suportar DDR4 de 2.666MHz ou superior Deverá suportar disco padrão M.2 NVMe.  

 

 MEMÓRIA 
Deverá ser fornecido no mínimo 4GB RAM por notebook. O notebook deverá suportar expansão 

de memória RAM de no mínimo 32GBytes. Padrão de memória RAM mínimo DDR-4 de 2666MHz. 

Padrão do conector SoDIMM ou superior. Deverá possuir um slot de memória livre.  

 

 CHIPSET PLACA MÃE 
O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador; Possui 1 (um) slot de memória 

livre com suporte a DDR4 de 2.666 MHz ou superior. Deverá suportar disco padrão M.2 NVMe  

 

 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 
03 portas USB sendo, no mínimo, 1 (uma) na versão 3.0. 01(uma) saída para monitor de vídeo 

padrão HDMI. 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45.  

 

 INTERFACE DE REDE 
No mínimo 01 (uma) interface de rede por notebook. Padrão de barramento PCI ou superior, on-

board integrado ao gabinete. Interface de rede padrão Gigabit Ethernet. Deverá operar 

automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps, ou 1000Mbps bem 

como no modo full-duplex. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 

para 10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 

1000baseT (Gigabit Ethernet).  

 

 

 INTERFACE WIRELESS LAN 

No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por notebook. A interface Wireless LAN deverá estar 

integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots PC Card ou Express Card. 

Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 ac.  

 

 INTERFACE BLUETOOTH 

Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth 4.1 integrado. A interface 

deverá estar integrada ao gabinete do Notebook sem a utilização de slots PC Card.  

 

 CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO 
01 (uma) controladora de disco rígido com no mínimo 01 (um) canal, integrada à placa-mãe. 

Controladora padrão SATA 2ou superior. Taxa de transferência de dados de no mínimo 300Mbytes  

 

 ARMAZENAMENTO 



 

Deverá ser fornecido com no mínimo 01 (um) disco padrão M.2 NVMe. Tipo interno ao gabinete. 

Capacidade 256GB PCIe NVMe.  

 

 

 WEBCAM 
Deverá ser fornecido 01 (uma) Webcam integrada HD 720p ao gabinete do notebook com 

microfone.  

 

 

 

 TECLADO 

Deverá ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao gabinete do notebook. Compatibilidade com o 

padrão ABNT Variant2. Teclado alfanumérico com 12 teclas de função. A impressão sobre as teclas 

deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso 

prolongado.  

 

 TELA DE VIDEO 

Tela TFT matriz ativa com tamanho 15” a 15.6” padrão Wide com resolução mínima de 1920X1080 

(FULL HD) e antirreflexo. Deverá possuir webcam HD 720p integrada, não sendo aceita solução 

através de conectores USB; Acelerador Gráfico com memória de vídeo mínima de 256 Mbytes 

compartilhada com mecanismo de alocação dinâmica de memória RAM;  

 

 CARREGADOR DE BATERIA 
Deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por notebook. O carregador de bateria deverá 

ser do tipo adaptador AC/DC. O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na 

faixa de 100VAC a 240VAC. Freqüência de operação de 50Hz a 60Hz. A capacidade de carga da 

bateria deverá ser de no mínimo 42WATTS. Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica 

padrão brasileiro NBR 14136:2002.  

 

 BATERIA PRINCIPAL 
Bateria de Polímero de Íon, com 3 células ou 42Whr e autonomia mínima de 4 horas.e tempo de 

carga em desligado não superior a 3 horas. Sua garantia deverá ser no mínimo 36(trinta e seis) meses 

Adaptador/carregador de corrente, Bivolt com seleção automática de 100 a 240 Volts, acompanhada 

do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro.  

 

 GABINETE 
Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; Botão de liga/desliga e luzes de computador 

ligado (Power-on); Possui 02 (dois) alto-falantes interno com potência suportada de 2 Watts por 

canal; Áudio: som estéreo integrado.  

 

 QUALIDADE DO EQUIPAMENTO 
Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um órgão 

credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o NOTEBOOK ofertado está 

em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipmen tIncluding 

Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão 

dos materiais elétricos; Deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e 

número de série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas auto-adesivas de fácil 

remoção ou danificação.  

 

 SOFTWARE 
O equipamento deverá ser fornecido com licença (em Português) do Sistema Operacional Microsoft 

Windows® 10 Professional 64 Bits OEM, com licença de uso; Deverá ser entregue pelo menos um 

conjunto completo de manuais e mídias do software pré- instalado, incluindo S.O. e de recovery. O 

equipamento deve acompanhar as referidas mídias de restauração para o sistema operacional 

exigido; O equipamento deverá acompanhar de solução de recuperação, do mesmo fabricante do 



 

equipamento ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers necessários para sua perfeita 

utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do equipamento além 

das gerações de mídias de Recovery  

 

 SUPORTE E GARANTIA 
Garantia integral de, no mínimo, 12 (doze) meses ON SITE; Suporte técnico para reparos e 

atendimento de chamados 5 X 8, com tempo de atendimento de até 48 horas úteis; Deverá manter 

uma estrutura de atendimento (Call Center) – 0800 para atendimento das solicitações e dos 

chamados para reparo em caso de falhas ou necessidade de substituição dos equipamentos; A 

garantia deve abranger a substituição, troca de peças ou substituição total do conjunto “AllOne” 

caso necessário. Em caso de necessidade de substituição da unidade de disco rígido por falha, o 

reparo deverá ser realizado na presença de preposto do CRECI/RN devendo a unidade defeituosa 

permanecer sob guarda deste último. O suporte Técnico aos equipamentos deverá ser prestado pela 

fabricante ou por rede credenciada e autorizada pelo mesmo.  

 

 

 

4.2. ITEM 02 – Notebook conforme especificações abaixo:  

 

ITEM 2 QUANTIDADE 

NOTEBOOK 01 

 

DESCRIÇÃO: 

 

 PLACA MÃE 

Notebook com placa-mãe da mesma marca do fabricante, desenvolvida especificamente para o 

modelo ofertado, sendo que o nome do fabricante deverá estar serigrafado através de processo 

industrial no PCB, não sendo aceitas placas de livre comercialização de mercado. 

 

 PROCESSADOR 

Processador INTEL i7 de décima geração ou posterior. 

 

 BIOS 

BIOS, no idioma português ou inglês, com as características a seguir: O equipamento possui BIOS 

desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento, ou em regime de OEM ou tem direitos 

copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestado fornecido pelo fabricante do 

equipamento; O fabricante do equipamento disponibiliza em seu site da internet todas as 

atualizações de BIOS. Recurso para detecção automática de unidades de discos rígidos. Capacidade 

de boot pela porta USB. Capacidade de inibir boot pela porta USB. Capacidade de habilitar e 

desabilitar USB através da BIOS. Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 

computador sempre que o computador for inicializado. Chip de segurança TPM versão 2.0 



 

integrado para criptografia. O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador; 

Deverá suportar DDR4 de 2.666MHz ou superior Deverá suportar disco padrão M.2 NVMe. 

 MEMÓRIA 

Deverá ser fornecido no mínimo 16GB RAM por notebook. O notebook deverá suportar expansão 

de memória RAM de no mínimo 32GBytes. Padrão de memória RAM mínimo DDR-4 de 

2666MHz. Padrão do conector SoDIMM ou superior. 

 

 CHIPSET PLACA MÃE 

O chipset deverá ser da mesma marca do fabricante do processador; Possui 1 (um) slot de memória 

livre com suporte a DDR4 de 2.666 MHz ou superior. Deverá suportar disco padrão M.2 NVMe 

 

 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

03 portas USB sendo, no mínimo, 1 (uma) na versão 3.0. 01(uma) saída para monitor de vídeo 

padrão HDMI. 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45. 

 

 

 INTERFACE DE REDE 

No mínimo 01 (uma) interface de rede por notebook. Padrão de barramento PCI ou superior, on-

board integrado ao gabinete. Interface de rede padrão Gigabit Ethernet. Deverá operar 

automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps, ou 1000Mbps bem 

como no modo full-duplex. Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 

para 10baseT (Ethernet) e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 

1000baseT (Gigabit Ethernet). 

 

 INTERFACE WIRELESS LAN 

No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por notebook. A interface Wireless LAN deverá estar 

integrada ao gabinete do notebook sem a utilização de slots PC Card ou Express Card. 

Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 ac. 

 

 INTERFACE BLUETOOTH 

Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth 4.1 integrado. A interface 

deverá estar integrada ao gabinete do Notebook sem a utilização de slots PC Card. 

 

 CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO 

01 (uma) controladora de disco rígido com no mínimo 01 (um) canal, integrada à placa-mãe. 

Controladora padrão SATA 2ou superior. Taxa de transferência de dados de no mínimo 300Mbytes 

 

 ARMAZENAMENTO 

Deverá ser fornecido com no mínimo 01 (um) disco padrão M.2 NVMe. Tipo interno ao gabinete. 

Capacidade 512GB PCIe NVMe. 

 

 WEBCAM 



 

Deverá ser fornecido 01 (uma) Webcam integrada HD 720p ao gabinete do notebook com 

microfone. 

 

 TECLADO 

Deverá ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao gabinete do notebook. Compatibilidade com o 

padrão ABNT Variant2. Teclado alfanumérico com 12 teclas de função. A impressão sobre as 

teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgastes por abrasão ou por uso 

prolongado. 

 

 

 

 

 TELA DE VIDEO 

Tela TFT matriz ativa com tamanho 15.6” padrão Wide com resolução mínima de 1920X1080 

(FULL HD) e antirreflexo. Deverá possuir webcam HD 720p integrada, não sendo aceita solução 

através de conectores USB; Acelerador Gráfico com memória de vídeo mínima de 4 Gb dedicada; 

 

 VÍDEO 
01 (uma) Controladora de Vídeo, dedicada, de 4GB DDR5 com 01 (uma) conector HDMI 1.4 

incorporado à placa mãe, resoluções de no mínimo 1920X1080 (FULL HD) entre 60 e 85Hz. 

 

 CARREGADOR DE BATERIA 
Deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por notebook. O carregador de bateria deverá 

ser do tipo adaptador AC/DC. O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na 

faixa de 100VAC a 240VAC. Freqüência de operação de 50Hz a 60Hz. A capacidade de carga da 

bateria deverá ser de no mínimo 42WATTS. Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica 

padrão brasileiro NBR 14136:2002. 

 

 BATERIA PRINCIPAL 

Bateria de Polímero de Íon, com 4 células ou 68Whr e autonomia mínima de 4 horas.e tempo de 

carga em desligado não superior a 3 horas. Sua garantia deverá ser no mínimo 36(trinta e seis) 

meses Adaptador/carregador de corrente, Bivolt com seleção automática de 100 a 240 Volts, 

acompanhada do seu respectivo cabo de alimentação no padrão brasileiro. 

 

 GABINETE 

Entrada, integrada ao chassi, para cabo de segurança; Botão de liga/desliga e luzes de computador 

ligado (Power-on); Possui 02 (dois) alto-falantes interno com potência suportada de 2 Watts por 

canal; Áudio: som estéreo integrado. 

 

 

 QUALIDADE DO EQUIPAMENTO 

Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por um órgão 

credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o NOTEBOOK ofertado 



 

está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipmen 

tIncluding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e 

combustão dos materiais elétricos; Deverá possuir identificação impressa com o nome do 

fabricante, modelo e número de série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas 

auto-adesivas de fácil remoção ou danificação. 

 

 SOFTWARE 
O equipamento deverá ser fornecido com licença (em Português) do Sistema Operacional 

Microsoft Windows® 10 Professional 64 Bits OEM, com licença de uso; Deverá ser entregue pelo 

menos um conjunto completo de manuais e mídias do software pré- instalado, incluindo S.O. e de 

recovery. O equipamento deve acompanhar as referidas mídias de restauração para o sistema 

operacional exigido; O equipamento deverá acompanhar de solução de recuperação, do mesmo 

fabricante do equipamento ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers necessários para 

sua perfeita utilização, possibilitando a restauração da configuração original de fábrica do 

equipamento além das gerações de mídias de Recovery 

 

 SUPORTE E GARANTIA 

Garantia integral de, no mínimo, 12 (doze) meses ON SITE; Suporte técnico para reparos e 

atendimento de chamados 5 X 8, com tempo de atendimento de até 48 horas úteis; Deverá manter 

uma estrutura de atendimento (Call Center) – 0800 para atendimento das solicitações e dos 

chamados para reparo em caso de falhas ou necessidade de substituição dos equipamentos; A 

garantia deve abranger a substituição, troca de peças ou substituição total do conjunto “AllOne” 

caso necessário. Em caso de necessidade de substituição da unidade de disco rígido por falha, o 

reparo deverá ser realizado na presença de preposto da CONTRATANTE devendo a unidade 

defeituosa Permanecer sob guarda deste último; O suporte Técnico aos equipamentos deverá ser 

prestado pela fabricante ou por rede credenciada e autorizada pelo mesmo. 

 

4.3. ITEM 03 – Tablets conforme especificações abaixo:  

 

ITEM 3 QUANTIDADE 

TABLET 04 

 

DESCRIÇÃO: 

 

 CARACTERÍSITCAS GERAIS 

Tablet com tela de 10’4 polegadas com resolução 2000x1200 (WUXGA+) TFT, com no mínimo 

64gb de memória interna, com tecnologia 4G compatível com nano chip (single chip), 

conectividade bluetooth e wi-fi, Sistema Operacional Android 12 mínimo, processador octa-core 

de 1.7Ghz mínimo, 4Gb de memória RAM mínimo, camera frontal de 5MP e traseira de 8MP, com 

suporte a cartão de memória, 4Gb de memória ram mínimo, bateria de 7040mAh mínimo e que 

venha acompanhado de caneta touch para tablet. 



 

 

 CARREGADOR 

O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100VAC a 240VAC 

automático. Frequência de operação de 50Hz a 60Hz. Padrão brasileiro NBR 14136:2002. 

 

 

 

4.4. ITENS 04, 05 e 06 – Teclado, mouse, suporte ergonômico para Notebook conforme 

especificações abaixo:  

 

ITEM 4 QUANTIDADE 

TECLADO 20 

 

DESCRIÇÃO: 

 

 CARACTERÍSITCAS GERAIS 

Teclado conexão USB de cor preta, padrão ABNT2 

 

ITEM 5 QUANTIDADE 

MOUSE 20 

 

DESCRIÇÃO: 

 

 CARACTERÍSITCAS GERAIS 

Mouse conexão USB de cor preta 

 

ITEM 6 QUANTIDADE 

SUPORTE ERGONÔMICO PARA NOTEBOOK 23 

 

DESCRIÇÃO: 

 



 

 CARACTERÍSITCAS GERAIS 

Suporte Notebook Regulável Ergonômico Portátil confeccionado utilizando alumínio. 

 

 

4.5. O orçamento deverá contemplar quaisquer outros custos decorrentes da 

contratação como deslocamentos, fretes, entrega, hora trabalhada, impostos ou 

quaisquer custos relacionados com o fornecimento do produto.  

4.6. Os materiais/produtos/equipamentos ofertados deverão ser novos, não usados, 

serem produtos originais das marcas oferecidas, sendo vedada a entrega de produtos 

similares ou montados com peças avulsas pelo revendedor, falsificações ou imitações 

de marcas tradicionais, estarem em suas embalagens originais e com seus respectivos 

assessórios e manuais de instrução, caso existam, serem de ótima qualidade, não se 

admitindo, em hipótese alguma, o fornecimento de produtos alternativos ou reciclados, 

exceto nos casos em que houver previsão. Os mesmos deverão ser entregues 

adequadamente embalados de forma a preservar suas características e os materiais.  

4.7. Será recusado produto com validade expirada, deteriorado, alterado, adulterado, 

avariado, corrompido, fraudado, amassado, bem como, aquele em desacordo com as 

normas regulamentares de fabricação, distribuição ou exigências previstas no Termo de 

Referência, ou ainda que contrarie normas de saúde e segurança.  

4.8.  O orçamento deverá indicar a marca e modelo dos produtos ofertados.  

4.9. A(s) CONTRATADA(S) terá(ão) 30 (trinta) dias corridos para efetuar a entrega 

dos produtos contados a partir do recebimento da Ordem de Compra emitido pela 

CONTRATANTE.  

4.10. Os produtos deverão ser entregues na sede do CRECI-RN, situada na Rua Ministro 

Mirabeau da Cunha Melo, 1924, Candelária, Natal/RN, CEP 59.064-490, das 12h às 

18h.  

5. INFORMAÇÕES GERAIS  

5.1.  O Contrato é de fornecimento único.  

5.2. A contratação se dará por item, sendo vencedora do certame a licitante que 

apresentar o menor valor de orçamento final para o respectivo item, sendo possível que 

para cada item haja uma vencedora diferente.  

5.3. O orçamento deverá indicar os valores unitários e os valores totais, sendo os valores 

unitários fixos durante os 02 (dois) meses da vigência contratual e os valores totais 

proporcionais às quantidades.  

5.3.1. O prazo da vigência contratual contará a partir do momento da homologação 

do resultado do pregão eletrônico e dentro desse prazo a CONTRATANTE emitirá a 



 

Ordem de Compra à(s) CONTRATADA(S), momento a partir do qual se contará o 

prazo de 30 dias para a entrega dos produtos à CONTRATANTE.  

5.4. Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas relacionadas com 

o objeto da presente contratação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, 

prêmios de seguros e quaisquer outras despesas decorrentes de exigência legal.  

5.5. O orçamento deverá ser elaborado conforme modelo presente no Anexo II em papel 

timbrado da licitante, com o CNPJ da empresa, assinado pelo responsável e com data 

de validade do orçamento (mínimo de 60 dias).  

5.6. A(s) Nota(s) Fiscal(ais) deverá(ão) ser emitida(s) pela(s) CONTRATADA(S) 

considerando a possibilidade de retenção na fonte, pelo Conselho CONTRATANTE, 

do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e todos os tributos federais, estaduais e 

municipais, incluindo o ISS (Imposto sobre Serviços) e impostos previstos na legislação 

vigente no Município de Natal-RN, no Estado do Rio Grande do Norte e na República 

Federativa do Brasil, caso sejam exigidos por lei.  

5.7. O faturamento deverá compreender apenas os produtos que tiverem o seu 

recebimento definitivo pela CONTRATANTE.  

5.8. O pagamento será efetuado até o 10º dia útil após o recebimento da Nota Fiscal 

com os serviços devidamente discriminados, conforme legislação vigente, 

exclusivamente por meio de boleto bancário a ser emitido pela(s) CONTRATADA(S).  

5.9. Será vencedora do certame a licitante que apresentar o menor valor total global de 

orçamento para o item em disputa.  

5.10. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto 

à qualidade do produto entregue e/ou serviço prestado.  

6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

6.1.  Compete ao Conselho CONTRATANTE:  

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.  

6.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este termo 

de referência.  

6.1.3. Proceder com o recebimento dos produtos objeto deste Termo de Referência, na 

forma e nos prazos pactuados, após a avaliação do Setor de Tecnologia da Informação 

da CONTRATANTE de que os produtos estão de acordo com as especificações 

exigidas e desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Termo de 

Referência.  

6.1.4. Notificar, por escrito, à(s) CONTRATADA(S) sobre a ocorrência de eventuais 

imperfeições e ou defeitos e ou constatação de que o produto entregue não atende 



 

às especificações mínimas constantes neste Termo de Referência no curso da entrega 

dos produtos contratados, fixando prazo para a sua correção.  

6.1.5. Proceder ao pagamento pela aquisição dos produtos/prestação de serviços objeto 

deste Contrato, na forma e nos prazos pactuados.  

6.1.6. Informar à(s) CONTRATADA(S), em tempo hábil para execução, as demandas 

relacionadas aos produtos/serviços contratados.  

6.1.7. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do recebimento 

dos produtos/prestação dos serviços contratados.  

6.1.8. Permitir o livre acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) às suas 

dependências para tratar de assuntos pertinentes aos produtos/serviços contratados.  

6.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela(s) 

CONTRATADA(S).  

6.1.10. Efetuar o pagamento nos prazos e condições estabelecidos no Contrato, referente 

aos serviços contratados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do 

Contrato.  

6.1.11. Coordenar e monitorar as ações pertinentes ao desenvolvimento das atividades 

executadas pela(s) CONTRATADA(S).  

6.1.12. Comunicar oficialmente à(s) CONTRATADA(s) as irregularidades relacionadas 

com o fornecimento dos produtos/execução dos serviços.  

6.1.13. Fiscalizar e acompanhar o fornecimento dos produtos/execução dos serviços do 

objeto contratado.  

6.1.14. Exigir o afastamento e/ou substituição, nos prazos estipulados, de qualquer 

empregado da(s) CONTRATADA(s) ou preposto cuja atuação, permanência ou 

comportamento, forem julgados prejudiciais e inconvenientes ao fornecimento dos 

produtos/execução dos serviços ou às normas da CONTRATANTE.  

6.2.  Compete à empresa CONTRATADA:  

6.2.1. Cumprir fielmente as obrigações descritas no item “4. - ESPECIFICAÇÃO DO 

OBJETO” deste Termo de Referência, com zelo, responsabilidade e eficiência.  

6.2.2. Entregar os produtos contratados em perfeitas condições de uso, devendo os 

mesmos serem novos, e não usados, contendo todos os acessórios e manuais, e sendo 

esses produtos originais das marcas oferecidas, sendo vedada a entrega de produtos 

similares, falsificações ou imitações de marcas originais.  

6.2.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

momento da contratação, especialmente no que tange à regularidade fiscal e obrigações 

trabalhistas e previdenciárias.  



 

6.2.4. Admitir, administrar, coordenar e avaliar, sob sua exclusiva responsabilidade, os 

profissionais necessários ao fornecimento dos produtos/à prestação dos serviços objeto 

desta contratação.  

6.2.5. A(s) CONTRATADA(S) deverá(ão) responsabilizar-se por todas as despesas 

diretas ou indiretas, tais como, salários, transportes, alimentação, diárias, horas 

excedentes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no 

desempenho do fornecimento dos produtos/da prestação dos serviços, ficando a 

CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.  

6.2.6. Transmitir aos seus profissionais as informações atinentes às atividades desta 

contratação obtidas junto à CONTRANTANTE.  

6.2.7. Responsabilizar-se e manter-se adimplente com as obrigações trabalhistas, e 

também, efetuar o pagamento de transporte, encargos sociais, fiscais, previdenciários e 

demais obrigações decorrentes da relação empregatícia existente com os profissionais 

responsáveis pela execução das atividades, inexistindo vínculo de qualquer natureza 

com a CONTRATANTE.  

6.2.8. Responsabilizar-se pelos encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionadas à execução do contrato.  

6.2.9. Responsabilizar-se pelas providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho.  

6.2.10. Ressarcir eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, provocados por 

ineficiência, imperícia, imprudência ou irregularidades cometidas por seus sócios, 

empregados, convenentes ou prepostos no fornecimento dos produtos/na prestação dos 

serviços objeto do contrato a ser firmado entre as partes.  

6.2.11. Responder, inclusive na via judicial, por qualquer acidente de que venham a ser 

vítimas os seus profissionais, ou por aqueles causados por eles a terceiros, relacionadas 

à execução do contrato.  

6.2.12. Fornecer dos produtos/prestar os serviços ora contratados sem interrupção, seja 

por motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão ou outros.  

6.2.13. Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos/a prestação dos 

serviços objeto do contrato, logo, é vedada a subcontratação.  

6.2.14. Fornecer informações e esclarecimentos pertinentes ao fornecimento dos 

produtos/à prestação dos serviços contratados, que venham a ser solicitados pelo 

representante da  

CONTRATANTE.  

6.2.15. Providenciar a imediata correção das recomendações e deficiências apontadas, 

por escrito, pela CONTRATANTE, facilitando a ampla ação desta, com pronto 



 

atendimento aos pedidos de esclarecimento porventura solicitados, quanto à execução 

do contrato.  

6.2.16. Atender as normas de higiene, de medicina e segurança do trabalho durante a 

execução do contrato.  

6.2.17. Cumprir e fazer cumprir, por parte de seus prepostos ou empregados, as leis, 

regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas pelos órgãos 

competentes, pertinentes à matéria objeto do contrato.  

6.2.18. Responsabilizar-se pelas consequências decorrentes de qualquer transgressão 

cometida por seus prepostos ou empregados, especialmente no tange a 

confidencialidade das informações obtidas durante a execução do contrato.  

6.2.19. Não será admitida, em hipótese alguma, publicidade ou qualquer outra forma de 

divulgação de informação decorrente da contratação, como documentos, processos ou 

dados pessoais de qualquer um dos envolvidos, seja pessoa jurídica ou física, sem prévia 

autorização da CONTRATANTE.  

7. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  

7.1. O Contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor devidamente designado, 

que juntamente com o Setor de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE, farão 

avaliação de que os produtos estão de acordo com as especificações exigidas e que 

estão sendo cumpridas todas as formalidades e exigências do Termo de Referência 

(art. 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93).  

7.2. O Agente Fiscalizador do Contrato anotará em registro próprio e notificará a 

CONTRATADA em caso de ocorrências de eventuais imperfeições, e ou defeitos, e 

ou constatação de que o(s) produto(s) entregue(s) não atende(m) às especificações 

mínimas constantes neste Termo de Referência e à execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, 

fixando prazo para a sua correção.  

8. SANÇÕES  

8.1. Garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, se a(s) CONTRATADA(S) 

ensejar(em) o retardamento da execução do certame, não mantiver(em) a proposta, 

falhar(em) ou fraudar(em) na execução do contrato, deixar(em) de entregar o 

produtos ou deixar(em) de prestar o serviço contratado, comportar(em)-se de 

modo inidôneo, fizer(em) declaração falsa ou cometer(em) fraude fiscal, ficará(ão) 

impedida(s) de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

8.2. Sem prejuízo da sanção acima prevista, e de conformidade com o estabelecido nos 

artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93 e pela Lei nº 10.520/2002, a(s) CONTRATADA(S) 



 

total ou parcialmente, absoluta ou relativamente, inadimplente ficará sujeita às seguintes 

penalidades:  

8.2.1. Advertência.  

8.2.2. Multa, cujo somatório, por infração, não deverá exceder 10% sobre o valor global 

contratado.  

8.2.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

8.3. Declaração de falta de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que lhe aplicou a pena.  

8.4. A multa a que se refere o item acima, não compreende os juros cominatórios de 

0,5% ao mês e poderão ser compensadas com os pagamentos pendentes ou depositadas 

diretamente na conta bancária da CONTRATANTE, comprovando-se, neste caso, o 

devido recolhimento junto à Administração.  

8.5.  Na hipótese de inexecução total do objeto, a multa será de 10% por cento sobre 

o valor global contratado.  

8.5.1. É admitida a aplicação concomitante de multas distintas, considerada cada 

infração distintamente, além das demais penalidades legais e contratualmente previstas, 

observado o limite estabelecido.  

8.6. Os casos não elencados serão apreciados em sede do respectivo Procedimento 

Administrativo que se instaurar, nos termos da Lei n.º 8.666/93 e 9.784/99.  

8.7. A multa será descontada dos pagamentos do respectivo contrato, ou ainda, se for o 

caso, cobrada judicialmente.  

8.8. A aplicação das multas ora previstas não impede que a autoridade competente 

rescinda o contrato e/ou aplique outras penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e pela 

Lei nº 10.520/ 2.002.  

8.9. Contra a aplicação das penas de suspensão temporária de participação em licitações 

e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

caberá recurso a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

intimação do ato.  

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

9.1.  O critério de aceitabilidade de preços será o preço global por item.  

9.2.  O critério de julgamento da proposta é o menor preço global por item.  

9.3.  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.  



 

10. PREÇO DOS PRODUTOS  

10.1. Será declarada vencedora da licitação a licitante que oferecer o menor preço global 

pelo item, sendo:  

10.1.1. O valor a ser pago pelos produtos do ITEM 01 será de no máximo R$ 100.031,58 

(cem mil, trinta e um reais e cinquenta e oito centavos), tendo como parâmetro a média dos 

orçamentos obtidos na pesquisa de mercado realizada e comprovada nos autos do 

processo licitatório, sendo os valores unitários dos itens os seguintes:  

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QUANTIDADE  

VALOR  

MÁXIMO  

UNITÁRIO  

VALOR  

MÁXIMO 

TOTAL 

01  

Notebook com descrição de 

acordo com o previsto na 

Cláusula 4.1 deste Termo de 

Referência, Item 1. 

22 R$ 4.546,89 R$ 100.031,58 

VALOR GLOBAL MÁXIMO PREVISTO PARA O ITEM R$ 100.031,58 

 

10.1.2. O valor a ser pago pelos produtos do ITEM 02 será de no máximo R$ 8.940,09 

(oito mil, novecentos e quarenta reais e nove centavos), tendo como parâmetro a média dos 

orçamentos obtidos na pesquisa de mercado realizada e comprovada nos autos do 

processo licitatório, sendo os valores unitários dos itens os seguintes:  

 

ITEM DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) QUANTIDADE  

VALOR  

MÁXIMO  

UNITÁRIO  

VALOR  

MÁXIMO 

TOTAL 

02  

Notebook com descrição de 

acordo com o previsto na Cláusula 

4.2 deste Termo de Referência, 

Item 1. 

1  R$ 8.940,09 R$ 8.940,09 

VALOR GLOBAL MÁXIMO PREVISTO PARA O ITEM R$ 8.940,09 

 

10.1.3. O valor a ser pago pelos produtos do ITEM 03 será de no máximo R$ 9.484,95 

(nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro e noventa e cinco centavos), tendo como 

parâmetro a média dos orçamentos obtidos na pesquisa de mercado realizada e 

comprovada nos autos do processo licitatório, sendo os valores unitários dos itens os 

seguintes:  

 

ITEM DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) QUANTIDADE  

VALOR  

MÁXIMO  
UNITÁRIO  

VALOR  

MÁXIMO 

TOTAL 



 

ITEM 03  

Tablet com descrição de acordo 

com o previsto na Cláusula 4.3 

deste Termo de Referência, Item 1. 
4  R$ 2.371,24 R$ 9.484,95 

VALOR GLOBAL MÁXIMO PREVISTO PARA O ITEM R$ 9.484,95 

 

10.1.4. O valor a ser pago pelos produtos do ITEM 04 será de no máximo R$ 2.882,67 

(dois mil, oitocentos e oitenta e dois e sessenta reais e sete centavos), o do ITEM 05 será de 

no máximo R$ 737,73 (setecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) e o do ITEM 

06 será de no máximo R$ 1.762,87 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete 

centavos), tendo como parâmetro a média dos orçamentos obtidos na pesquisa de mercado 

realizada e comprovada nos autos do processo licitatório, sendo os valores unitários dos 

itens os seguintes:  

 

ITEM DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) QUANTIDADE  

VALOR  

MÁXIMO  
UNITÁRIO  

VALOR  

MÁXIMO 

TOTAL 

04 
Teclado conexão USB de cor preta, 

padrão ABNT2 
20  R$ 144,13 R$ 2.882,67 

05  
Mouse conexão USB de cor preta 

20 R$ 36,89  R$ 737,73 

06  

Suporte Notebook Regulável 

Ergonômico Portátil confeccionado 

utilizando alumínio. 

23 R$ 76,65 R$ 1.762,87 

 

 

 

11. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA  

11.1. O Contrato é de fornecimento único.  

11.2. Após a homologação do resultado do Pregão Eletrônico os valores unitários 

permanecerão fixos durante os 02 (dois) meses da vigência contratual e os valores 

totais proporcionais às quantidades.  

11.2.1. O prazo da vigência contratual será de 02 (dois) meses e contará a partir do 

momento da homologação do resultado do pregão eletrônico, sendo que dentro desse 

prazo a CONTRATANTE emitirá a Ordem de Compra à CONTRATADA, momento 

a partir do qual se contará o prazo de 30 dias para a entrega dos produtos à 

CONTRATANTE.  

11.3. A CONTRATADA deverá entregar o produto, de forma efetiva, no prazo 

máximo e impreterível de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento 

da Ordem de Compra enviada pela CONTRATANTE via correio eletrônico (e-mail).  



 

11.4. A extinção do contrato não exclui a responsabilidade da CONTRATADA com 

relação as garantias dos produtos.  

12. DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  

12.1. A entrega dos produtos deverá ser feita na sede do CRECI/RN, localizada na Rua 

Ministro Mirabeau da Cunha Melo, 1924, Candelária, Natal/RN, CEP 59.064-490, das 

12h às 18h, sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor.  

12.2. Primeiramente ocorrerá o recebimento provisório, dos produtos que são objetos 

desse Termo de Referência, pela CONTRATANTE.  

12.2.1. Os equipamentos entregues fora das especificações técnicas descritas neste 

Termo de Referência e demais disposições deste Edital não serão aceitos, devendo os 

mesmos serem recolhidos pela CONTRATADA e substituídos por produtos que 

atendam às especificações técnicas deste Termo de Referência, ainda dentro do 

prazo de entrega original.  

12.3. O recebimento definitivo dos produtos que são objetos desse Termo de 

Referência será feito por empregado do Conselho e também por funcionário do Setor 

de Tecnologia da Informação da CONTRATANTE, que avaliarão se os 

equipamentos entregues estão de acordo com as especificações técnicas descritas nos 

quadros dos itens 4.1, 4.2 e 4.3, e ainda de acordo com as demais disposições deste 

Termo de Referência, emitindo documento que atestará tal condição.  

13. GARANTIA DOS MATERIAIS  

13.1. Após o recebimento definitivo, para efeito de garantia do produto, será observado 

o que estabelece a Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), caso ocorra defeito nas peças ou produtos entregues à CONTRATANTE, 

durante o período de cobertura previsto na legislação.  

13.2. A garantia, no que se refere aos produtos do Itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06, além das 

aplicações do Código de Defesa do Consumidor, seguirá de acordo com a descrição do 

referido equipamento no item 4.1 deste Termo de Referência.  

14. PAGAMENTO  

14.1. Havendo o recebimento definitivo dos produtos atestado pelo Agente 

Fiscalizador do Contrato e pela assessoria de informática da CONTRATANTE, será 

solicitado pela mesma que a CONTRATADA emita a Nota Fiscal, com o valor exato 

dos itens que foram recebidos definitivamente, e o boleto bancário, com prazo para 

pagamento de, no mínimo, 10 dias úteis contados do recebimento definitivo dos 

produtos.  



 

14.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida pela CONTRATADA considerando a 

possibilidade de retenção na fonte, pelo Conselho CONTRATANTE, do Imposto sobre 

a Renda da Pessoa Jurídica e todos os tributos federais, estaduais e municipais, incluindo 

o ISS (Imposto sobre Serviços) e impostos previstos na legislação vigente no Município 

de Natal-RN, no Estado do Rio Grande do Norte e na República Federativa do Brasil, 

caso sejam exigidos por lei.  

14.3. Qualquer atraso ocorrido, por parte da CONTRATADA, na apresentação da nota 

fiscal, boleto bancário, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, 

importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da 

CONTRATANTE.  

14.4. A consulta relativa à regularidade fiscal, exigida quando da contratação, será feita 

previamente a cada pagamento, devendo seu resultado ser juntado aos autos do processo 

próprio e ficando o efetivo pagamento a ela condicionado.  

14.5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de 

penalidade por inadimplemento, até que o total de seus créditos possa compensar seus 

débitos.  

14.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.  

14.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pela CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de 

compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a 

data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% ao 

mês, considerando o mês comercial de 30 dias para qualquer mês, mediante aplicação 

das seguintes fórmulas:  

I = (TX/100)/30, logo:  

I = (0,5/100)/30  

I = 0,00016667  

EM = I x N x VP, em que:  

I = Índice de compensação financeira;  

TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal;  

EM = Encargos moratórios (juros);  

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.  

14.8. Sob pena de decair do direito, a CONTRATADA terá prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados da data em que receber o pagamento com atraso, para apresentar a nota 

fiscal de cobrança referente aos juros de mora, devendo apresentar juntamente com ela, 

a memória de cálculo correspondente ao valor cobrado.  



 

15. DA FORMA DE REAJUSTE  

15.1. Por se tratar de fornecimento único os valores unitários permanecerão fixos 

durante os 02 (dois) meses da vigência contratual, logo, não serão reajustados.  

16. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

16.1. As despesas decorrentes da contratação da aquisição dos produtos/contratação dos 

serviços pretendidos estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento do CRECI-RN na seguinte rubrica:  

16.1.1. ITEM 01 - rubricas e centros de custos:  

6.3.2.1.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos. 

16.1.2. ITEM 02 - rubricas e centros de custos:  

6.3.2.1.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos. 

16.1.3. ITEM 03 - rubricas e centros de custos:  

6.3.2.1.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos. 

16.1.4. ITEM 04 - rubricas e centros de custos:  

6.3.2.1.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos. 

16.1.4. ITEM 05 - rubricas e centros de custos:  

6.3.2.1.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos. 

16.1.4. ITEM 06 - rubricas e centros de custos:  

6.3.2.1.01.03.002 – Máquinas e Equipamentos. 

 

 

17. MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

17.1. Considerando o valor máximo previsto para a licitação, assim como por se tratar 

de bens e serviços comuns, a modalidade de licitação adequada é o Pregão Eletrônico, 

prevista na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente, às normas constantes da Lei 

nº. 8.666/93.  

   

Natal/RN, 14 de outubro de 2022.  

 

 

Roberto Carlos Correia Péres 

Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis 

CRECI 17ª Região/RN 


