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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-3ª REGIÃO/RS 

 

EDITAL Nº 08/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2018– SRP 

Processo Administrativo n° 2018.50.215.09500 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO 

REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 3ª REGIÃO – CRECI/RS, realizará 

licitação para REGISTRO DE PREÇO, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho 

de 2002, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n° 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

alterações conforme Lei Complementar n° 147, de 7 de agosto de 2014, e da Lei 

Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como das demais normas relativas à 

matéria.  

Publicação do Edital 22/05/2018 - D.O.U e, pela internet, no site 

www.creci-rs.gov.br 
 

Recebimento de propostas  Até as 09hs:00 do dia 04/06//2018 
 

 
 

Abertura das propostas A partir das 09hs:30 do dia 04/06/2018 

 

Início da sessão do pregão A partir das 13hs:30 do dia 04/06/2018  

 

  

Local 

A sessão do pregão ocorrerá exclusivamente 

por meio eletrônico, através do sistema de 

compras www.pregaoonlinebanrisul.com.br 
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SEÇÃO I – DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto o registro de preço para o fornecimento de 

materiais de expediente, a fim de atender as eventuais demandas do Conselho 

Regional de Corretores de Imóveis 3ª Região (CRECI/RS), conforme condições, 

quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no presente instrumento e no 

Termo de Referência em anexo. 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no CECOM/RS e as especificações constantes deste Edital prevalecerão as 

últimas. 

SEÇÃO II – DA DESPESA  

2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$  

166.777,13 (cento e sessenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e treze 

centavos).  

SEÇÃO III – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei n° 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013. 

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

Órgão Gerenciador e com os demais órgãos participantes. 

3.3. As aquisições ou as contratações adicionais a que se refere o presente item não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens 

do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão 

Gerenciador e para os órgãos participantes. 
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3.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na integralidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o 

Órgão Gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de 

órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

3.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e à 

aplicação, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às 

suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. 

3.6.  Após a autorização do Órgão Gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 

validade da Ata de Registro de Preços.  

3.6.1. Caberá ao Órgão Gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência 

da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

SEÇÃO IV – DO CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á através da atribuição de chave de identificação e de 

senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico no endereço 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br.  

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 

da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

4.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de exclusiva responsabilidade 

da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CRECI/RS 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/


 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3ª Região – RS Sede: Rua Guilherme Alves, 1010 
Bairro: Partenon Cidade: Porto Alegre UF: RS – CEP: 90680-000                                                    

Disque Denúncia: 55 51 3352.9975 | www.creci-rs.gov.br 
 

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.  

SEÇÃO V – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1. Poderão participar deste PREGÃO as pessoas jurídicas que atuam no ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado, desde que devidamente cadastradas junto 

à Seção de Cadastro da Central de Compras do Estado do Rio Grande do Sul – 

CECOM/RS, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, conforme estabelecido no presente Edital. 

5.2. Como requisito para participação neste PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, a licitante 

deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação e que sua proposta está de acordo com as exigências do 

instrumento convocatório. 

5.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta sujeitará a licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5.3. Estarão impedidas de participar da presente licitação: 

a) as empresas suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração 

Pública; 

b) as empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a 

Administração Pública; 

c) as empresas que se encontrem sob falência, concordata ou insolvência, 

recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

d) as empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei n° 

8.666/1993; 

e) as empresas estrangeiras que não tenham funcionamento no país; 

f) as empresas que operem sob regime de consórcio ou que efetuem a subcontratação 

total ou parcial do objeto deste certame. 
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SEÇÃO VI – DA PROPOSTA  

6.1. A licitante deverá encaminhar a proposta exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico até a data e o horário marcados para a abertura da sessão, momento no 

qual será encerrada, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.  

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, 

observarão o horário de Brasília/DF. 

6.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras suas propostas e lances.  

6.4. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

6.6. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1. Valor unitário de cada item; 

6.6.2. A quantidade total prevista para cada item; 

6.6.3. A descrição detalhada do objeto. 

6.7. Será obrigatório o envio de anexo de proposta com a definição inequívoca do 

objeto ofertado, informando a marca e o modelo do produto, quando for o caso, sendo 

vedadas as cotações de marcas opcionais, indefinidas ou alternativas. 

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

registrado. 
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6.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

6.10. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa em desclassificação 

da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

6.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

6.12. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 

ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

SEÇÃO VII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. A abertura da sessão pública deste PREGÃO ocorrerá na data e na hora 

indicadas no preâmbulo deste Edital, no endereço eletrônico 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

7.2. Durante a sessão pública a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do PREGÃO, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

SEÇÃO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

8.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  
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8.1.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

SEÇÃO IX – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informadas do horário e do valor consignados no registro de cada lance. 

9.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR UNITÁRIO de cada item.  

9.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado no sistema. 

9.3. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

9.4. Em caso de empate prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.  

9.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração. 

9.6. Durante a fase de lances o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor seja manifestamente inexequível.  

9.7. Na hipótese de ocorrer a desconexão do Pregoeiro durante a etapa de lances, e o 

sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

9.8. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do PREGÃO será suspensa automaticamente e terá reinício 

somente após a comunicação expressa aos participantes no sítio 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br.  

9.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso 

de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a fase de lances. 

9.10. 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.  

SEÇÃO X – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE  

10.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de 

microempresa ou de empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por 

cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática 

pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do 

primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e 

observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto 

deste PREGÃO; 

10.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 

bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, 

convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação 

descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

10.1.3. Na hipótese de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 

condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate. 

10.2. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar n° 123/2006, prosseguindo em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame.  
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SEÇÃO XI – DA NEGOCIAÇÃO 

11.1. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá 

encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance, 

observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.  

11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelas demais licitantes. 

SEÇÃO XII – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

12.1. A licitante classificada com melhor lance deverá encaminhar de imediato, 

com prazo máximo de 4 (quatro) horas, a proposta de preços adequada ao último 

lance, por meio eletrônico, em arquivo único, contado da convocação efetuada pelo 

Pregoeiro no sistema.  

12.2. A proposta deverá ser apresentada com discriminação do valor total de cada 

item e, ao final, destacar o preço total, que consistirá no somatório dos valores de 

cada item, em campo próprio, conforme modelo do Anexo IV. 

12.3. Os documentos serão remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 

de PREGÃO, podendo ser solicitados na via original ou por cópia autenticada a 

qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.  

12.3.1. A licitante que deixar de enviar a proposta de preços no prazo indicado nesta 

seção será desclassificada por abandono ao certame e sujeitar-se-á às sanções 

previstas neste Edital. 

12.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada da licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

12.4. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada com relação à 

compatibilidade do preço ofertado e o valor estimado, bem como quanto à 

compatibilidade da proposta com as especificidades técnicas do objeto. 
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12.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

12.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 

igual a zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.7. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo quando o preço total 

ofertado for aceitável, mas os preços unitários que a compõem necessitem de ajustes 

aos valores estimados pelo CRECI/RS. 

12.7.1. Eventuais ajustes da proposta não poderão implicar aumento do seu valor 

global. 

12.8. Não serão aceitas propostas com valor global e valor unitário superiores aos 

estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.  

12.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 

viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na 

contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste PREGÃO.  

12.8.2. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 

falhas pelo Pregoeiro.  

12.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

SEÇÃO XIII – DA HABILITAÇÃO 

13.1. Para fins de habilitação, a licitante poderá apresentar o CERTIFICADO DE 

REGISTRO CADASTRAL que atenda aos requisitos de qualificação jurídica, técnica, 

fiscal e econômico-financeira, previstos na Lei n° 8.666/93, emitido por qualquer órgão 

ou entidade da Administração Pública, dentro do seu prazo de validade, com 

classificação pertinente ao objeto desta licitação, onde conste o respectivo prazo de 

validade dos documentos apresentados para sua emissão.  
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13.1.1. Caso algum dos documentos elencados no corpo do certificado esteja com 

prazo de validade expirado, a licitante deverá apresentar novo documento válido, 

juntamente com o CRC, sendo que aqueles cujo prazo de validade não esteja 

mencionado nos documentos serão considerados válidos por 30 (trinta) dias da data 

da emissão, salvo disposição contrária de lei a respeito. 

13.1.2. O certificado que não apresentar registro das Certidões Negativas Municipal, 

Estadual e Federal da Dívida Ativa da União e de Débitos Trabalhistas (CNDT) deverá 

ser acompanhado das respectivas certidões, comprovando a regularidade fiscal. 

13.2. Declaração, sob as penas da lei, de superveniência de fato impeditivo da 

habilitação e que não pese contra si declaração de inidoneidade expedida por órgão 

da Administração Pública de qualquer esfera, conforme modelo Anexo IV, caso não 

conste no Certificado de Registro Cadastral. 

13.3. Declaração, de acordo com o artigo 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, com a 

redação dada pela Lei n° 9.854/99, de que não possui em seu quadro de pessoal 

profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz (Anexo V). 

13.4. Declaração do enquadramento como microempresa (ME)ou empresa de 

pequeno porte (EPP), certificado e registrado pela Junta Comercial, se for o caso da 

licitante estar enquadrada dentro dos parâmetros legais da Lei Complementar n° 

123/06 e Lei Complementar n° 147/14. 

13.5. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando a aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com as características, quantidades e prazos do objeto desta licitação. 

13.6 Na ausência do Certificado de Registro Cadastral constante no subitem 13.1, 

além dos documentos previstos nos subitens 13.2, 13.3 e 13.4 (se for o caso de 

ME/EPP)13.5, deverão ser apresentados os documentos a seguir arrolados, dentro do 

seu prazo de validade: 
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I. Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no 

caso de sociedades comerciais e registrado comercial, no caso de empresa individual; 

b) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

c) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 

pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir. 

d) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

II. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto da licitação; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, 

inclusive relativa às contribuições previdenciárias; 

e) Certidão Negativa de Débito com o FGTS; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT). 
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III. Qualificação Econômico-financeira: 

a) Certidão Negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida 

pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

13.7. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

13.8. Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos 

com data de emissão não excedente a 30 (trinta) dias a contar da data prevista 

para a apresentação das propostas. 

13.9. O autor da melhor proposta deverá encaminhar cópias dos respectivos 

documentos ao Pregoeiro, através do e-mail rudinei@creci-rs.gov.br, no prazo de 4 

(quatro) horas, para apresentação da proposta, conforme item 12.1 do presente 

Edital. 

13.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será 

declarada vencedora. 

13.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade 

fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 

emitidos somente em nome da matriz. 

13.12. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, a 

comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de contratação, e 

não como condição de participação na licitação. 

13.12.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, quando da 

comprovação acima referida, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período, para regularização da documentação, realização de 

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão das eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa. 

13.12.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 

anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

mailto:rudinei@creci-rs.gov.br
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previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro a convocação das licitantes 

remanescentes, respeitada a ordem de classificação. 

13.13. Na hipótese de a proposta não ser aceita ou de a licitante não atender às 

exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor 

atenda a este Edital. 

13.14. Todos os documentos que serão entregues pelas licitantes deverão ser 

originais ou cópias autenticadas para fins de habilitação e a proposta assinada 

pelo representante legal da licitante vencedora deverá ser também encaminhada 

e/ou entregue ao Pregoeiro, Rudinei Dorneles, no prazo máximo de 3 (três) dias 

úteis, a contar do aviso automático do encerramento da sessão do PREGÃO, bem 

como a proposta assinada pelo seu representante legal no seguinte endereço: Rua 

Guilherme Alves, n° 1010, 4º andar, Bairro Partenon, CEP 90.680-000, na cidade 

de Porto Alegre/RS. 

SEÇÃO XIV – DO RECURSO 

14.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 10 (dez) minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do 

sistema, manifestar sua intenção de apresentar recurso, quando então lhe será 

concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões recursais, ficando as 

demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões, 

também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente. 

14.2. 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.  

14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

14.3. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto à licitante vencedora.  
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14.4. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n° 8.666/93 fica a vista dos 

autos franqueada aos interessados.  

14.5. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

14.6. Os recursos eventualmente rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela 

autoridade competente. 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto deste PREGÃO será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 

recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 

homologação. 

15.2. A homologação deste PREGÃO compete ao Presidente do Conselho Regional 

de Corretores de Imóveis da 3ª Região/RS. 

SEÇÃO XVI – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá a adjudicatária o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 

Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de 

decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o Órgão Contratante poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

16.3. O prazo estabelecido no subitem 16.2 para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 

pela(s) licitante(s) vencedora(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 

aceito. 
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16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação da 

licitante vencedora, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, os preços 

registrados e demais condições.  

SEÇÃO XVII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

17.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 

registrado poderá ser convocado para assinar Termo de Contrato ou aceitar/retirar 

nota de empenho, autorização de serviço ou outro o instrumento equivalente, 

conforme o disposto no artigo 62, da Lei n.º 8.666/93, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados de sua convocação.  

17.1.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente. 

17.2. Previamente à contratação, o Órgão Contratante poderá realizar consulta na 

Seção de Cadastro da Central de Compras do Estado do Rio Grande do Sul – 

CECOM/RS, cujo resultado será anexado aos autos do processo. 

17.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no CECOM/RS, a CONTRATADA 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e anexos.  

17.2.2. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

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. 

17.2.3.  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, 

a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  

17.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pelo CRECI/RS.  
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17.4. Se a adjudicatária, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada 

do instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de 

habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá 

ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 

após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os 

requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e das demais cominações legais.  

SEÇÃO XVIII – DO REAJUSTE 

18.1. O preço é fixo e irreajustável. 

18.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 

alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no 

Decreto nº 7.892, de 2013, no que couber.  

SEÇÃO XIX – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 

FISCALIZAÇÃO 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

19.2. A licitante vencedora colocará à disposição da Administração exemplares, 

em até 03 (três) dias úteis, que serão tratados como protótipos, podendo ser 

manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não 

gerando direito a ressarcimento.  

SEÇÃO XX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

20.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas no 

Termo de Referência.  

SEÇÃO XXI – DO PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos 
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serviços executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para 

crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

21.2. 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. 

21.3. 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 e aos 

materiais empregados. 

21.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade 

imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-

se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

21.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

21.6. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao 

CECOM/RS para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 

edital. 

21.7. Constatando-se, junto ao CECOM/RS, a situação de irregularidade da 

CONTRATADA, será disponibilizada sua defesa, em atendimento aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto à regularização de sua situação. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

21.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 
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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. 

21.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  

21.10. 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 CECOM/RS. 

21.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável.  

21.11.1. À CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional será procedido 

os trâmites tributários de acordo com a legislação aplicável à matéria quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 

de que faz jus ao tratamento tributário em tela previsto na referida Lei. 

SEÇÃO XXII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da Lei nº 

10.520 de 2002, bem como do Decreto n° 5.450 de 2005, a CONTRATADA que:  

22.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;  

22.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

22.1.3. Fraudar na execução do contrato;  

22.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

22.1.5. Cometer fraude fiscal; 

22.1.6. Não mantiver a proposta.  
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22.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

22.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

22.2.2. Multa moratória de 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

22.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

22.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

22.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de até dois anos;  

22.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

22.2.7. 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 CONTRATANTE pelos 

prejuízos causados. 

22.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666 de 

1993, a CONTRATADA que: 

22.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

22.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

22.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
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22.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de 1993 e, subsidiariamente, 

na Lei nº 9.784 de 1999. 

22.5. 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.  

22.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas em atendimento ao princípio 

da publicidade. 

SEÇÃO XXIII – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTOS 

23.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste 

PREGÃO mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico 

rudinei@creci-rs.gov.br. 

23.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a 

impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

23.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será definida e publicada nova data 

para a realização do certame.  

23.4. 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 para o endereço eletrônico 

rudinei@creci-rs.gov.br. 

23.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão disponibilizados no sistema eletrônico, ficando disponíveis para consulta por 

qualquer interessado. 
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SEÇÃO XXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1. Ao Presidente do CRECI/RS, ou ao seu substituto, compete anular este Pregão 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame 

por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de ato superveniente, mediante 

ato escrito e fundamentado.  

24.2. 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.  

24.3. 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. 

24.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste 

Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam 

ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

24.5. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito da CONTRATADA de boa-fé de ser 

ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

24.6. 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. 

24.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e pela legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados. 

24.8. As 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. 
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24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às 

licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial da União. 

24.11. A participação neste processo licitatório implica aceitação de todos os termos 

deste Edital. A apresentação da proposta será a evidência de que a licitante examinou 

e aceitou completamente as normas desta licitação e que obteve do CRECI/RS todos 

os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referentes às normas, 

instruções e regulamentos necessários.  

24.12. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Circunscrição de Porto Alegre, Seção 

Judiciária do Rio Grande do Sul, para que sejam dirimidas eventuais dúvidas oriundas 

deste Edital. 

SEÇÃO XXV – DOS ANEXOS 

25.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

25.1.1. ANEXO I – Termo de Referência. 

25.1.2. ANEXO II - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

25.1.3. ANEXO III – Modelo de Proposta.  

25.1.4.ANEXO IV - Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo. 

25.1.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

Porto Alegre, 22 de maio de 2018. 

 

JULIANO JACOBSEN 

Supervisor Administrativo 
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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 3ª REGIÃO/RS 

EDITAL Nº 08/2018 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2018– SRP 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Administrativo nº 2018.50.215.09500 

       

1.        DO OBJETO        

1.1. Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de 

material de escritório, para atender as eventuais demandas deste Conselho 

conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas 

neste instrumento. 

Tabela de itens para materiais gráficos:  

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE  
QUANTIDADE 

MÁXIMA   
 PREÇO 

UNITÁRIO  
 PREÇO 
TOTAL  

1 

ALFINETE PARA MAPAS E 
QUADROS MURAIS, com cabeça 
plástica colorida, em cores 
diferentes. Caixa com 50 un. 

Caixa 5 
 R$       
3,66  

 R$          
18,32  

2 

ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, 
caixa plástica com esponja 
absorvente entintada, cor preta, 
medidas aproximadas: comprimento 
11 cm, largura 6,5 cm. 

Unidade 8 
 R$       
8,58  

 R$          
68,67  
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3 
APAGADOR PARA QUADRO 
BRANCO, corpo em plástico, com 
compartimento para 2 marcadores. 

Unidade 6 
 R$       
8,71  

 R$          
52,24  

4 

APONTADOR DE LÁPIS, material 
plástico, tipo escolar, cor 
variada,quantidade 1, características 
adicionais sem depósito, lâmina aço 
temperado inclinada. 

Unidade 60 
 R$       
1,56  

 R$          
93,80  

5 
BARBANTE ALGODÃO, quantidade 
fios, 8 UN, acabamento superficial 
torcidos, cor branca.  

Unidade 1 
 R$       
7,20  

 R$            
7,20  

6 

BLOCO PARA RECADOS, 
autoadesivo, medições: 
38mmx50mm, com 100 folhas cada, 
embalagem com 04 cores sortidas. 

Pacote 505 
 R$       
7,89  

 R$     
3.986,13  

7 

BLOCO PARA RECADOS, material 
papel, cor amarela, autoadesivo, 
med. 76mmx102mm, com 100 
folhas. 

Unidade 352 
 R$       
5,66  

 R$     
1.993,49  

8 
BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PVD 
medida 57mmX22m na cor amarela 
para uso em impressoras de senhas. 

Unidade 513 
 R$       
1,64  

 R$        
841,32  
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9 
BOBINA PARA FAX, papel térmico, 
medidas 215mmx30m. 

Unidade 10 
 R$       
8,30  

 R$          
83,00  

10 
BORRACHA BRANCA de apagar nº 
40, composição borracha natural, 
tipo macia. 

Unidade 137 
 R$       
0,38  

 R$          
52,06  

11 

CAIXA DE ARQUIVO, para 
arquivamento de documentos, 
medidas: 135x250x360mm; cor: 
pardo; material: kraft.  

Unidade 5.428 
 R$       
1,75  

 R$     
9.517,09  

12 

CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA, 
material plástico polionda. Medidas 
aproximadas 
40cmx30cmx20cm,transparente 56 
litros. Com tampa e laterais (para 
auxiliar no carregamento). 

Unidade 25 
 R$     

62,67  
 R$     

1.566,67  

13 

CALCULADORA DE MESA 12 
DÍGITOS, sem bobina, portátil, 
porcentagem; raiz quadrada; 
memória; inversão de sinal; tecla 
GT; (acumulador automático), duplo 
zero, tecla MU (mark-up acréscimo 
de margem percentual), bateria e 
solar. 

Unidade 20 
 R$     

19,01  
 R$        

380,20  
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14 

CALCULADORA DE MESA, com 
bobina largura 58 mm, impressão 
em duas cores, visor com 12 dígitos 
flourescente, alimentação 4 pilhas aa 
ou adaptador (incluído) tensão 110v. 

Unidade 2 
 R$   

203,54  
 R$        

407,07  

15 

CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA 
AZUL, material plástico, quantidade 
cargas 1 un, material ponta aço com 
esfera de tungstênio, tipo escrita 
média, características adicionais 
corpo cilíndrico transparente e 
orifício lateral caixa c/ 50 unidades. 

Caixa 47 
 R$     

29,22  
 R$     

1.373,18  

16 

CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA 
PRETA, material plástico, 
quantidade cargas 1 un, material 
ponta aço com esfera de tungstênio, 
tipo escrita média, características 
adicionais corpo cilíndrico 
transparente e orifício lateral caixa c/ 
50 unidades. 

Caixa 30 
 R$     

32,35  
 R$        

970,50  

17 

CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA 
VERMELHA, material plástico, 
quantidade cargas 1 un, material 
ponta aço com esfera de tungstênio, 
tipo escrita média, características 
adicionais corpo cilíndrico 
transparente e orifício lateral caixa c/ 
50 unidades. 

Caixa 19 
 R$     

32,08  
 R$        

609,58  
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18 

CANETA MARCA TEXTO 
LARANJA, material plástico, tipo 
ponta fluorescente, caixa com 12 
unidades. 

Caixa 16 
 R$     

19,70  
 R$        

315,15  

19 
CANETA MARCA TEXTO ROSA, 
material plástico, tipo ponta 
fluorescente, caixa com 12 unidades. 

Caixa 14 
 R$     

19,70  
 R$        

275,75  

20 
CANETA MARCA TEXTO VERDE, 
material plástico, tipo ponta 
fluorescente, caixa com 12 unidades. 

Caixa 18 
 R$     

19,70  
 R$        

354,54  

21 

CANETA MARCADORA PARA 
QUADRO BRANCO AZUL em 
acrílico, com reposição constante da 
tinta, recarregável capacidade 
mínima 5,5ml, material: plástico, 
material da ponta: feltro com ponta 
redonda média; caixa com 12 
unidades. 

Caixa 10 
 R$     

71,59  
 R$        

715,87  

22 

CANETA MARCADORA PARA 
QUADRO BRANCO VERMELHO, 
em acrílico, com reposição constante 
da tinta, recarregável capacidade 
mínima 5,5ml, material: plástico, 
material da ponta: feltro com ponta 
redonda média; cor vermelha. Caixa 
com 12 unidades. 

Caixa 9 
 R$     

81,29  
 R$        

731,58  
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23 

CANETA MARCADORA PARA 
QUADRO BRANCO PRETA em 
acrílico, com reposição constante da 
tinta, recarregável capacidade 
mínima 5,5ml, material: plástico, 
material da ponta: feltro com ponta 
redonda média; caixa com 12 
unidades. 

Caixa 8 
 R$     

71,59  
 R$        

572,69  

24 

CANETA MARCA-TEXTO 
AMARELA, material plástico, tipo 
ponta fluorescente, caixa com 12 
unidades. 

Caixa 30 
 R$     

21,38  
 R$        

641,50  

25 
CANETA MARCA-TEXTO AZUL, 
material plástico, tipo ponta 
fluorescente, caixa com 12 unidades. 

Caixa 12 
 R$     

23,88  
 R$        

286,60  

26 

CLIP, tratamento superficial 
niquelado, tamanho 2/0, material 
metal, formato paralelo. Caixa com 
100 unidades. 

Caixa 76 
 R$       
1,67  

 R$        
126,92  

27 

CLIP, tratamento superficial 
niquelado, tamanho 3/0, material 
metal, formato paralelo. Caixa com 
50 unidades. 

Caixa 131 
 R$       
2,28  

 R$        
298,68  

28 

CLIP, tratamento superficial 
niquelado, tamanho 4/0, material 
metal, formato paralelo. Caixa com 
50 unidades. 

Caixa 120 
 R$       
2,70  

 R$        
324,00  
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29 

CLIP, tratamento superficial 
niquelado, tamanho 6/0, material 
metal, formato paralelo. Caixa com 
100 unidades. 

Caixa 46 
 R$       
2,00  

 R$          
92,15  

30 

COLA BASTÃO. Especificações: 
cola papel, cartolina, fotos e 
similares, tampa hermética que evita 
o ressecamento, não tóxica.  
bastões de 20g, cor branca. 

Unidade 151 
 R$       
2,99  

 R$        
451,99  

31 

COLA BRANCA, material à base de 
PVA, lavável e não tóxica, tipo 
líquida, aplicação em papéis e 
materiais porosos, frasco com bico. 

Unidade 80 
 R$       
2,61  

 R$        
208,80  

32 

COLCHETE FIXAÇÃO, material aço, 
tratamento superficial cromado, 
tamanho nº 12, caixa com 72 
unidades. 

Unidade 25 
 R$       
9,44  

 R$        
236,00  

33 

COLCHETE FIXAÇÃO, material aço, 
tratamento superficial cromado, 
tamanho nº 15, caixa com 72 
unidades. 

Caixa 50 
 R$     

13,38  
 R$        

669,17  

34 

COLCHETE FIXAÇÃO, material aço, 
tratamento superficial cromado, 
tamanho nº 7, caixa com 72 
unidades. 

Caixa 850 
 R$       
4,24  

 R$     
3.601,17  
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35 

CORRETIVO LÍQUIDO, branco, 
material a base de água, secagem 
rápida. Apresentação frasco com 
volume de 18 ml. 

Unidade 80 
 R$       
2,35  

 R$        
188,27  

36 

ELÁSTICO AMARELO EM LÁTEX 
Nº 18, forma circular, super 
resistente. Composição: borracha 
natural. Pacote 1kg contendo 
aproximadamente 1100 unidades.  

Unidade 5 
 R$     

18,19  
 R$          

90,93  

37 

ENVELOPE PLÁSTICO, tipo 
plástico liso, cor transparente, 
características adicionais vertical, 
liso e com 2 furos . Tipo saco para 
acondicionamento documentos 
tamanho 240x320mm, espessura 
0,12mm. Pacote com 50 unidades. 

Pacote 52 
 R$       
9,97  

 R$        
518,27  

38 

ENVELOPE PLÁSTICO, tipo 
plástico liso, cor transparente, 
características adicionais vertical, 
liso e com 4 furos . Tipo saco para 
acondicionamento documentos 
tamanho 240x320mm, espessura 
0,12mm. Pacote com 50 unidades. 

Pacote 73 
 R$     

12,63  
 R$        

922,23  
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39 

ETIQUETA ADESIVA, cor branco, 
com medidas de 25,4 x 66,7mm, 
envelope com 100 folhas, 3000 
etiquetas, 30 unidades por folha. 

Envelope 430 
 R$     

47,17  
 R$   

20.281,67  

40 

ETIQUETA ADESIVA, cor branco, 
com medidas de 69,85 x69,85mm 
envelope com 25 folhas, 225 
etiquetas, 9 unidades por folha. 

Envelope 336 
 R$     

20,53  
 R$     

6.899,20  

41 

EXTRATOR DE GRAMPO, tipo 
espátula, em metal, tratamento 
superficial cromado, medindo 
aproximadamente 14 cm. 

Envelope 66 
 R$       
2,63  

 R$        
173,36  

42 

FITA ADESIVA para 
empacotamento, material 
polipropileno, cor marrom, tipo 
monoface, largura aproximada 
50mm. Comprimento do rolo de 50 
metros. 

Unidade 410 
 R$       
3,54  

 R$     
1.452,77  

43 

FITA ADESIVA, material crepe, cor 
bege, tipo monoface, largura 
aproximada de 20mm. Comprimento 
do rolo de 50 metros. 

Unidade 336 
 R$       
4,52  

 R$     
1.517,60  

44 

FITA ADESIVA, material 
polipropileno transparente, tipo 
monoface, largura aproximada de 
12mm. Comprimento do rolo 30 
metros. (durex) 

Unidade 93 
 R$       
0,85  

 R$          
79,05  
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45 

FITA ADESIVA, material 
polipropileno transparente, tipo 
monoface, largura aproximada de 25 
mm. Comprimento do rolo de 50 
metros. 

Unidade 161 
 R$       
2,26  

 R$        
364,40  

46 

CRACHÁ, de 5,5 cm x 8,5 cm, PVC 
cor 4x4, acabamento um furo com 
FITA CORDÃO de 12 mm x 85 cm 
(largura mínima), impressão digital 
sublimática em tecido, logo frente e 
verso, com fixador de solda e argola 
de 12 mm e clipe removível (tipo 
jacaré) em metal niquelado, para 
envolver o protetor, com alça de 
PVC transparente. O cartão deverá 
seguir a escrita “CRECI/RS”. 
PROTETOR DE CRACHA, acrilico 
leitoso/transparente, formato para 
acomodar crachá  5,5 cm x 8,5 cm 
com furos ovoides que possibilitam 
pendurar crachá tanto na vertical 
quanto na hotizontal.  

Unidade 200 
 R$       
9,88  

 R$     
1.975,33  

47 

GRAMPEADOR DE MESA 
GRANDE, para até 100 folhas, 
estrutura metálica resistente, com 
ajuste de profundidade, utiliza no 
mínimo grampos nas seguintes 
configurações 23/6, 23/8, 23/10, 
23/13. 

Unidade 19 
 R$     

78,00  
 R$     

1.482,00  

48 
GRAMPEADOR DE MESA 
PEQUENO, para até 25 folhas, 
utiliza grampos 26/6. 

Unidade 46 
 R$     

12,27  
 R$        

564,27  
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49 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 
dimensões: grampo 23/13, com 
capacidade para até 100 folhas, 
galvanizado, caixas com 5000 
unidades. 

Unidade 58 R$    18,81  R$    1.090,98  

50 

GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 
galvanizado, 26/6 mm. Capacidade 
para até 25 folhas. Caixa com 5.000 
grampos. 

Caixa 152 
 R$       
3,82  

 R$        
580,13  

51 

GRAMPO PLÁSTICO PARA 
PASTA SUSPENSA, dimensão 195 
x 7 x 58 mm, cor preta pacote com  
50 unidades. 

Caixa 3 
 R$       
9,43  

 R$          
28,30  

52 
LÁPIS PRETO TRIANGULAR, n° 
02, produzido em madeira, caixa 
contendo 72 unidades 

Caixa 61 
 R$     

38,92  
 R$     

2.374,32  

53 
LIVRO ATA, sem margem, pautado 
e numerado, tamanho ofício. Capa 
dura de cor preta, com 100 folhas. 

Unidade 56 
 R$       
9,14  

 R$        
511,84  

54 

LIVRO PROTOCOLO DE 
CORRESPONDÊNCIA com 104 
folhas, medindo 153x216mm, capa 
de papelão 697g/m², miolo com 
papel off-set 63g/m². 

Unidade 25 
 R$     

10,08  
 R$        

252,00  

55 
UMIDIFICADOR DE DEDO, creme, 
pasta, embalagem com 12g. 

Unidade 22 
 R$       
3,42  

 R$          
75,17  
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56 
PAPEL DESENHO A4 210x297mm, 
branco, pacote com 50un. 

Unidade 100 
 R$     

16,10  
 R$     

1.609,67  

57 
PAPEL SULFITE OFÍCIO A-4, 
gramatura de 75g/m², 210 x 297mm. 
Resma de 500 folhas. 

Unidade 3.180 
 R$     

16,90  
 R$   

53.742,00  

58 
PASTA CATÁLOGO, tamanho 
ofício, cor preta, com, no mínimo, 50 
sacos plásticos. 

Unidade 10 
 R$       
8,76  

 R$          
87,60  

59 

PASTA PLÁSTICA EM L, material 
polipropileno transparente, não 
adere aos impressos, para 
documentos tamanho ofício, fechada 
na parte esquerda e inferior (formato 
em L) e aberta na parte direita e 
superior. Embalagem com 10 
unidades. 

Unidade 12 
 R$       
6,04  

 R$          
72,44  

60 
PASTA PLÁSTICA EM POLIONDA, 
tamanho ofício, lombada de 4 cm, 
com elástico, cor transparente. 

Pacote 42 
 R$       
3,20  

 R$        
134,26  

61 

PASTA SUSPENSA 
MARMORIZADA, Ideal para 
organizar papéis e documentos, 
Feita em cartão marmorizado, 
Contém  hastes plásticas fincadas 
com ilhós, 1 grampo plástico, 305 
g/m2, Dimensões 361 x 240mm 

Unidade 415 
 R$       
1,63  

 R$        
675,07  
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62 
PEN DRIVE INTERFACE USB, 
capacidade de 16GB de memória. 

Unidade 42 
 R$     

29,00  
 R$     

1.217,86  

63 
PERFURADOR DE PAPEL, de 
mesa, manual, 2 redondos, 
capacidade de perfurar 12 folhas. 

Unidade 40 
 R$     

11,80  
 R$        

471,87  

64 

PERFURADOR DE PAPEL, 
GRANDE, estrutura metálica 
resistente, 2 redondos, com 
capacidade para até 70 folhas, 
funcionamento manual. 

Unidade  10 
 R$   

157,13  
 R$     

1.571,30  

65 
PILHAS ALCALINAS TIPO AA, 
pacote com duas unidades. 

Unidade 200 
 R$       
4,47  

 R$        
894,67  

66 
PILHAS ALCALINAS TIPO AAA, 
tipo palito, pacote com duas 
unidades. 

Pacote 20 
 R$       
3,51  

 R$          
70,27  

67 

PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE 
FELTRO, tinta a base de álcool na 
cor azul, espessura da escrita de 
4,5mm. 

Unidade 16 
 R$       
2,59  

 R$          
41,44  

68 

PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE 
FELTRO, tinta a base de álcool na 
cor preta, espessura da escrita de 
4,5mm. 

Unidade 26 
 R$       
2,60  

 R$          
67,51  
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69 

PINCEL ATÔMICO C/ PONTA DE 
FELTRO, tinta a base de álcool na 
cor vermelha, espessura da escrita 
de 4,5mm. 

Unidade 8 
 R$       
2,60  

 R$          
20,77  

70 

PORTA LÁPIS (CANETAS) E 
CLIPS, com duas divisórias, em 
plástico poliestireno injetado, cor 
fumê ou cristal. 

Unidade 25 
 R$       
5,85  

 R$        
146,17  

71 
PORTA-CLIPE, material 
poliestireno, cor fumê ou cristal. 

Unidade 17 
 R$       
4,96  

 R$          
84,26  

72 

PRANCHETA PORTÁTIL, material 
acrílico, cor cristal ou fumê, com 
prendedor metálico de folhas 
tamanho ofício. 

Unidade 9 
 R$     

10,65  
 R$          

95,85  

73 
RÉGUA ESCRITÓRIO, material 
plástico, comprimento 30, graduação 
centímetro. 

Unidade 90 
 R$       
0,97  

 R$          
87,30  

74 

SUPORTE PARA FITA ADESIVA, 
material plástico, tamanho grande, 
cor preta, para rolo pequeno e 
grande. 

Unidade 11 
 R$     

12,29  
 R$        

135,23  
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75 

TESOURA MULTIUSO, com lâmina 
em aço inoxidável, cabo plástico. 
Comprimento aproximado de 20/21 
cm. 

Unidade 43 
 R$       
9,46  

 R$        
406,92  

76 

TINTA PARA CARIMBO, cor preta, 
componentes água, pigmentos, sem 
óleo, aspecto físico líquido. 
Capacidade frasco de 42 ml. 

Unidade 40 
 R$       
5,47  

 R$        
218,67  

77 

FITA EMPACOTAMENTO material 
polipropileno, cor transparente, tipo 
monoface, largura aproximada 
50mm comprimento do rolo 50 
metros. 

Unidade 136 
 R$       
3,34  

 R$        
454,24  

78 
FITA CORRETIVA dimensões 
aproximadas da fita 4,2mmx10m. 

Unidade 200 
 R$       
9,24  

 R$     
1.847,33  

79 

CAIXA PARA 
CORRESPONDÊNCIA (porta 
documento), material acrílico, cor 
fumê ou incolor, tipo tripla articulável, 
tamanho da bandeja ofício. 

Unidade 15 
 R$     

40,03  
 R$        

600,40  
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80 

LOUSA BRANCA COM CAVALETE 
BOARD 1500x1000 Mm  Estrutura 
em aço carbono. Pintura de 
pulverização eletrostática a pó. 
Regulagem de altura. Desmontável. 
Rodízios em poliuretano (Anti-risco) 
com travas. 

Unidade 10 
 R$   

325,78  
 R$     

3.257,80  

81 

QUADRO DE AVISO E GESTÃO 
FOLHA A4  - 6 FOLHAS VERTICAL 
EM ACRILICO, Estrutura em Acrilico 
Transparente 2mm -  alt 74 cm  x lar 
84,5 - Contendo 04 buchas , 04 
parafusos, 04 prolongadores 

Unidade 4 
 R$   

194,27  
 R$        

777,07  

82 
ENVELOPE A4 PARDO, envelope   
a4      medindo 240x340 saco kraft 
natural, em 1x0 cor no papel 90g. 

Unidade 30.000 
 R$       
0,68  

 R$   
20.400,00  

83 
ENVELOPE MEIO A4 PARDO,  
medindo 18,5x25 com Saco Kraft 
Natural, em 1X0 cor no papel 80g. 

Unidade 30.000 
 R$       
0,14  

 R$     
4.300,00  

84 
ENVELOPE CARTA OFICIO, 
medindo 11,5X23cm, em 1X0 cor no 
papel 80g. 

Unidade 30.000 
 R$       
0,06  

 R$     
1.800,00  
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85 
PAPEL SULFITE A3  297 X 

420MM 90G/M² PACOTE 500 
FOLHAS  BRANCO 

Unidade 5 
 R$     

65,19  
 R$        

325,97  

TOTAL R$ 166.777,13  

O valor de referência foi obtido através de orçamentos para avaliação do preço 

médio de mercado, fazendo parte integrante dos autos do expediente licitatório. 

2.        JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO     

2.1. A justificativa para eventual aquisição de matérias de escritório está 

baseada na grande quantidade de demandas pertinentes aos processos 

administrativos, aos trâmites legais das atividades desenvolvidas pelo 

CRECI/RS para os profissionais Corretores de Imóveis, bem como para todos 

os cidadãos, em consonância com o princípio da publicidade. 

2.2. A contratação é necessária para suprir as demandas do CRECI/RS nos 

próximos 12 (doze) meses, sendo o pregão eletrônico pelo sistema de registro 

de preços a modalidade mais adequada ao caso em tela, haja vista a natureza 

dos itens licitados. A contratação do serviço de confecção, na forma descrita no 

item supracitado, se justifica pelo fato da necessidade de contratar empresa 

responsável para essas aquisições.  

2.3. A aquisição dos itens acima elencados atenderá às necessidades dos 

diversos Departamentos do CRECI-RS. 

 2.4. As especificações técnicas dos itens foram definidas de acordo com as 

análises e as experiências dos servidores dos diversos Departamentos deste 

Conselho. 
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 2.5. As quantidades a serem adquiridas espelham-se no quantitativo estimado, 

fruto do planejamento e histórico dos anos anteriores. 

  3.  CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS        

3.1. Todos os itens elencados neste instrumento são classificados bens  

comuns,  em  conformidade  com  o parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520 de 

2002.            

   4.        ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO   

4.1. Por ser processo regulamentado de preços para  eventual  aquisição  de 

quantidades serão empenhadas de acordo com as necessidades as do 

CRECI/RS, as quais serão solicitadas através de Nota de Empenho, 

observando-se  o  limite  máximo  registrado  para  cada  item  em consonância 

com o Termo de Referência. 

4.2.  O  prazo  de  entrega  do material é de até 5 (cinco) dias corridos, 

conforme subitens abaixo, cujo prazo será contado a partir da confirmação do 

recebimento, via eletrônica, da Nota de Empenho (NE), por parte da 

CONTRATADA, devendo ser entregue em remessa única no endereço abaixo 

mencionado            

4.2.1. Sede Partenon: Rua Guilherme Alves n° 1.010, Bairro Partenon, Porto 

Alegre/RS. 

4.2.2. O prazo para confirmação do recebimento da Nota de Empenho (NE) 

é de 2 (dois) dias úteis;         

4.2.3. Transcorrido o prazo referido no subitem acima sem a devida 

manifestação do fornecedor, terá início automaticamente a contagem do 

prazo de 05 (cinco) dias corridos para a entrega. 

 4.3. Os materiais serão recebidos no ato da entrega pelo(a) responsável do 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
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verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta.        

4.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando 

estiverem em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo igualmente 

estipulado no subitem 4.2 deste instrumento, a contar da notificação da 

CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades, se 

for o caso.            

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente, se for o caso, no prazo de até 10 

(dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 

e da quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado.           

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se 

o  recebimento  definitivo no dia  do esgotamento  do prazo.    

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui  a  

responsabilidade  da  contratada  pelos  prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato.   

5.        DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE       

5.1. São obrigações da CONTRATANTE:       

5.1.1. Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas no Edital e nos 

seus anexos; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Edital e na 

proposta, para fins de aceitação e de recebimento definitivo; 
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5.1.3. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, acerca das imperfeições, 

falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que este seja 

substituído, reparado ou corrigido; 

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA através de comissão/servidor especialmente designado, se for 

o caso, e de acordo com o montante do pedido empenhado;    

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

5.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota 

Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA.       

5.2.   A  Administração  não   responderá   por   quaisquer compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à 

execução deste documento, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados.           

 6.        DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA      

6.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

nos seus anexos e na proposta, assumindo como exclusivamente seus os 

riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, 

ainda:            

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações 

referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade;            
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6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990);  

6.1.3.  Substituir, reparar ou  corrigir, às suas expensas, no prazo estabelecido 

no Termo de Referência, o objeto danificado ou avariado;     

6.1.4. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecedem a data da entrega, os motivos pelos quais será 

impossibilitado o cumprimento do prazo estipulado, com a devida 

comprovação; 

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

obrigações assumidas, todas as  condições  de  habilitação  e  de  qualificação 

exigidas na licitação;  

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

7.        DA SUBCONTRATAÇÃO         

7.1.  Não  será  admitida  a  subcontratação  do  objeto licitatório.    

8.        ALTERAÇÃO SUBJETIVA         

8.1. É admissível a fusão, a cisão ou a incorporação da CONTRATADA  

com/em  outra  pessoa  jurídica,  desde  que  sejam observados pela nova 

pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original, 

sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato.          

9.        CONTROLE DA EXECUÇÃO        

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666 de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,  anotando  em  
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registro  próprio  todas  as  ocorrências relacionadas à execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados            

9.2.1.   O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, 

designados pela autoridade competente.      

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz  a  

responsabilidade  da  CONTRATADA,  inclusive  perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou de 

vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666 de 1993.        

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 

que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos  à  autoridade  competente  para  as  

providências cabíveis.          

   10.       DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS      

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993 e da 

Lei nº 10.520 de 2002, bem como do Decreto n° 5.450 de 2005, a 

CONTRATADA que:  

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
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10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. Cometer fraude fiscal 

10.1.6. Não mantiver a proposta. 

10.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

às seguintes sanções:        

10.2.1.   Advertência   por   faltas   leves,   assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;     

10.2.2. Multa moratória de 0,33 % (trinta e três centésimos por cento) por dia 

de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 

(trinta) dias;            

10.2.3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre  o  valor  total  do  

contrato,  no  caso  de inexecução total do objeto;      

10.2.4.  Em  caso  de inexecução  parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será  aplicada  de forma proporcional à obrigação 

inadimplida;  

10.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

pelo prazo de até dois anos;       

10.2.6. Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;   

10.2.7. 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 Contratante pelos prejuízos causados.      
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10.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, incisos  III e IV, da Lei nº 

8.666 de 1993, a CONTRATADA que:     

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;      

10.3.2.  Tenha  praticado  atos  ilícitos  visando frustrar os objetivos da 

licitação;            

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados.       

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666 de 

1993 e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784 de 1999.      

10.5. 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.          

10.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas em atendimento ao 

princípio da publicidade.         

11.       DA VIGÊNCIA DA ATA         

10.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir do 

cumprimento dos requisitos de publicidade oficial e estará integralmente 

condicionada às cláusulas do Edital e deste Termo de Referência, 

independentemente da transcrição.                                                                                     

  Porto Alegre/RS, 18 de abril de 2018.    
Everton Pacheco 

Coordenador  de Patrimônio  
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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 3ª REGIÃORS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2018– SRP 

Processo Administrativo n° 2018.50.215.09500 

 

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 3ª REGIÃO – 

CRECI/RS, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 92.966.159/0001-83 este ato  

representado  pelo  seu Presidente, XXX   inscrito   no   CPF   sob   o   nº XX,   

portador   da   Carteira   de Identidade     nº XX, considerando  o  julgamento  

da  licitação  na  modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para 

REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2018, publicada no D.O.U. de xxx, processo   

administrativo   nº   2018.50.215.09500,   RESOLVE registrar os preços da 

Empresa x, inscrita no CNPJ x  de acordo com a classificação por ela 

alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, 

sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem 

como todas as demais normas aplicáveis à matéria, e em conformidade com as 

disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de 

material de escritório referente ao Termo de Referência, Anexo I do Edital de 
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Pregão n° 08/2018 - SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como a 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2.   DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

    

    

 

3.   DA VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

data de assinatura, não podendo ser prorrogada. 

3.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência do Órgão Gerenciador, desde que 

devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 

condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/1993 e no Decreto nº 

7.892/2013. 

 

4. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO 

4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a 

vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 
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4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do 

objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao 

fornecedor. 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor 

(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo 

mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade. 

4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 

ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 

confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual 

oportunidade de negociação.  

4.6.  Não havendo êxito nas negociações,  o  órgão gerenciador deverá 

proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas 

cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 

superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 

cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.8.1. Por razão de interesse público; ou, 

4.8.2. A pedido do fornecedor, devidamente justificado e aceito pela 

Administração. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 

registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos 

no Termo de Referência e/ou ao Edital. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93. 

5.3. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Circunscrição de Porto Alegre, 

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, para que sejam dirimidas eventuais 

dúvidas oriundas deste Edital. 
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) 

vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas 

partes. 

Porto Alegre, xxxxxxxxxxx 2018. 

 

Márcio Bins Ely 

Presidente 

 

Representante Legal da Contratada 

CPF:  
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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 3ª REGIÃO/RS 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO (EM PAPEL QUE 

IDENTIFIQUE A LICITANTE)  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2018– SRP 

Processo Administrativo n° 2018.50.215.09500 

        

Prezado(a) Senhor(a), 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para fornecimento de material 

de escritório conforme descrição abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANTIDADE 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL DO 

ITEM 

(R$) 

 

01 

     

 

02 

     

 

Nos preços acima propostos, estão inclusos todos os custos necessários para 

o fornecimento uniforme, objeto do Pregão Eletrônico em referência, como 

todas as despesas, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outras 
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despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que 

influenciem na formação dos preços desta Proposta.  

O prazo de validade da proposta é de ¬() dias, contados da data de abertura do 

Pregão n°  08/2018  –  SRP.  (Não  poderá  ser  inferior  a  60 (sessenta) dias). 

O  prazo   de   entrega   será   de  () dias . (Não poderá ser superior ao indicado 

no Termo de Referência). 

Na hipótese de ser adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a 

entregar os materiais no prazo determinado  no  Edital  e,  para  tanto,  

fornecemos  os seguintes dados: 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social:     
CNPJ:    
 IE:   
 IM:   
 Endereço:    
Telefone/fax:    
Banco:   
 Agência:    
C/C:   
 

DADOS  DO  REPRESENTANTE  LEGAL  DA  EMPRESA  PARA 

ASSINATURA DO CONTRATO/ATA: 

Nome:  
CPF/RG: 
 
 

Cidade, dia, de mês de 2018 

 

(nome, assinatura e CPF do declarante) 
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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 3ª REGIÃO/RS 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO (EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE) 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2018– SRP 

Processo Administrativo nº 2018.50.215.09500 

 

Declaro, sob as penas da lei, para o Pregão Eletrônico n° 08/2018 - SRP, 

processo n° xxxxxxxxxx, a inexistência de fatos impeditivos à sua 

habilitação no presente processo licitatório. 

Declaro, ainda, que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou 

contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública, nos termos do 

inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, e alterações, bem como de que 

comunicarei(remos) qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos 

documentos de habilitação que venha a alterar a atual situação quanto à 

capacidade jurídica e técnica, à regularidade fiscal e à idoneidade econômico-

financeira. 

Local,  data. 

 

 

Nome completo e assinatura do Representante Legal ou do 

 

Sócio-administrador da licitante. 
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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS – 3ª REGIÃO/RS 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO 

DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

(EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE) 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2018– SRP 

Processo Administrativo nº 2018.50.215.09500 

 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro, sob as penas da lei, para o Pregão Eletrônico n° 08/2018 - SRP, 

processo n° 2018.50.215.09500, que a licitante atende ao disposto no inciso 

XXXIII do artigo 7° da Constituição  Federal, referente à proibição de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer 

trabalho para menores de 16 (dezesseis) anos,  salvo  na  condição  de  

aprendiz,  a  partir  de  14 (quatorze) anos. 

 

Local, Data. 

 

Nome completo e assinatura do Representante Legal ou do 
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Sócio-administrador da licitante.   


