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CREA-AC
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE – CREA/AC
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 07/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 198/2021
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Acre – CREA/AC, por meio da Comissão Permanente de
Licitação, sediada no município de Rio Branco- AC, Rua Isaura Parente, 3085 – Conjunto
Tangará – CEP 69915-000, realizará licitação, PARA REGISTRO DE PREÇOS, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR
PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do
Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19
de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente,
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão: 20/12/2021 (mínimo 8 dias úteis)
Horário: 10h30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br

O presente Edital poderá ser obtido no site do CREA/AC http://www.creaac.org.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.

DO OBJETO

1.1 Registro de preço visando a aquisição de conjunto de arquivo deslizante para o arquivo
geral do CREA/AC conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital, seus anexos e termo de convênio nº 26/2021 - SEI 3596/2021.
1.2. A licitação será realizada em LOTE ÚNICO, formados por 3 (três) itens, conforme
tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos
os itens que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL DO LOTE,
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do
objeto.
1.4. JUSTIFICATIVA LOTE ÚNICO
1.4.1 Considerando a natureza dos itens a serem adquiridos, que guardam relação entre
si, respaldado em entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº
5.260/2011-1ª Câmara e Acórdão nº 861/2013 Plenário), e para priorizar a eficiência no
Serviço Público e padronização, mostra-se pertinente a aquisição dos itens por lote(s),
conforme descriminado no item 1 do Termo de Referência . Ademais há a necessidade de
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compatibilização e uniformidade dos itens que compõem a presente licitação, tornando-os
de natureza não divisível.
1.4.2 O não parcelamento do objeto em itens, nos termos do art. 23, §1º, da Lei n.
8.666/1993, no caso do Grupo 01, se demonstra técnica e economicamente viável e não tem
a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visa, tão somente, assegurar a
gerência segura da contratação, e principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição
necessária em um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade,
que é a de atender à contento às necessidades da Administração Pública.
1.4.3. Pretende-se evitar com o agrupamento que se contrate um item e outro seja
fracassado, uma vez que precisamos do serviço completo em funcionamento.
1.5 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrita no
Sistema Comprasnet, CATMAT, (www.comprasgovernamentais.gov.br) e as especificações
constantes deste Edital, deverão ser consideradas as do Edital.

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. 2.1. O órgão gerenciador será o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ACRE.
2.2. Não houve / Houve manifestação de interesse de outros órgãos para partcipar do certame
licitatório.
2.3. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesões são as que constam do Anexo III- Minuta de Ata de Registro de Preços.

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

4. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.4.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
4.4.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.4.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;
4.4.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.4.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
4.5. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº
123, de 2006, estando apta a usufruir de tratamento favorecido na citada lei;
4.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
4.5.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.5.4. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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4.5.5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.5.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.5.8. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso
III do art. 5º da Constituição Federal;
4.5.9. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS
5.1. Tendo em vista a necessidade de compatibilização e uniformidade dos itens que
compõem a presente licitação, tornando-os de natureza não divisível, não haverá cota
reservada para as entidades presenciais previstas no art. 48, III da Lei Complementar nº
123/2006.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.
6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
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diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de
negociação e julgamento da proposta.
6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. Valor unitário e total do item;
7.1.2. Marca, modelo e fabricante do item ofertado;
7.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso.
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento dos bens.
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentação.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO
DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
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contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no
Termo de Referência.
8.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
8.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
8.8. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
8.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
8.11. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser R$ 3,00 (três reais).
8.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
8.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
8.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
8.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
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8.19. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances.
8.20. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.21. O Critério de julgamento adotado será o menor preço conforme definido neste Edital
e seus anexos.
8.22. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.23. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538,
de 2015 ou 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 empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à proposta mais bem classificada esta poderá no prazo de 05 (cinco) minutos,
apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado .
8.24. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.25. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação
automática para tanto.
8.26. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.27. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
R. Isaura Parente, 3085 - Conj. Tangara
Rio Branco - AC, CEP: 69915-000

creaac.org.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAE AGRONOMIA DO ACRE
CREA-AC
8.28.1 no país;
8.28.2 por empresas brasileiras;
8.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no País;
8.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
8.30. Negociação - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação
em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.31. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.32. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 horas (duas)
(preferencialmente em 30 minutos), envie a proposta adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, conforme MODELO DE PROPOSTA EM ANEXO.
8.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.
8.34 Em caso de instabilidade do sistema comprasnet que impeça o envio da proposta por
meio do campo "CONVOCAR ANEXO", a proposta poderá ser encaminhada para o e-mail
cpl@creaac.org.br.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que
o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à
totalidade da remuneração.
9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 horas (duas), sob pena
de não aceitação da proposta.
9.7. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio
e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta
9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.
9.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.
9.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO
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10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU.
10.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas
das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
10.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e
habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018.
10.4. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento
das propostas;
10.5. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.6. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024,
de 2019.
10.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 horas
(duas), sob pena de inabilitação.

10.8. Habilitação jurídica:
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10.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
10.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
10.8.5. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
10.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

10.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
10.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso (CNPJ);
10.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional .
10.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
10.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
10.9.6. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual
do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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10.9.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação e havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do
certame.
10.10. Qualificação Econômico-Financeira:
10.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
10.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da
sessão pública;
10.10.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
10.10.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.
10.10.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971,
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador;
10.10.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante

10.10.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade
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competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) por cento do
valor estimado da contratação ou do item pertinente.
10.10.8. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de
balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

10.11. Qualificação Técnica:
10.11.1. Ao menos 1 (um) atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica de
direito público ou privado em nome da licitante que comprove aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta
licitação, demonstrando que a licitante executa ou executou contrato relativo ao objeto desta
licitação em 50% (cinquenta por cento) do quantitativo estimado deste certame.
10.11.1.1 Fica facultado ao Crea, a qualquer momento, realizar diligências, inclusive nas
dependências
da
licitante,
com
o
objetivo
de
verificar
se
os
atestado
(s)/certidão(ões)/declaração(ões) são adequados e atendem as exigências contidas em edital
e seus anexos.
10.11.2. Micro Empresa - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, poderá ser dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.
10.11.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.11.4. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.
10.11.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.11.6. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.
10.11.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
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10.11.8. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
10.11.9. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 2 horas (duas) a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico
(preferencialmente em até 30 min) havendo inconsistência no sistema poderá ser enviada
para o e-mail cpl@creaac.org.br e deverá:
11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
11.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for
o caso.
11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
11.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
11.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça
vínculo à proposta de outro licitante.
11.8. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
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12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
12.2. 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.
12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
12.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
12.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses.
12.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
13.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.
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13.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
15. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
15.1. A contratada deverá fornecer o Arquivo Deslizante com garantia mínima de 60
(sessenta) meses contados a partir da data de RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo
com as normas vigentes, pelo qual a empresa se obriga, independentemente de ser ou
não a fabricante do objeto, a efetuar correções ou substituições necessárias no(s)
OBJETOS QUE APRESENTAREM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DURANTE O PRAZO DE
GARANTIA, sem ônus para o CREA/AC, desde que estes não sejam comprovadamente
provenientes de operação ou manuseio inadequado.
15.2. A empresa vencedora deverá fornecer manual e treinamento de operação do arquivo
deslizante.
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário 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, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da
data de seu recebimento.
16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
16.4. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
17.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
17.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
17.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
17.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
17.5.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
17.5.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;
17.5.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos
no Termo de Referência.
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.
20. DO PAGAMENTO
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo
a este Edital.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. As descritas no item 14 do Termo de referência
22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
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22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata
ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.
23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
23.2. A impugnação
cpl@creaac.org.br.

poderá

ser

realizada

por

forma

eletrônica,

pelo

e-mail

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.
23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado
no Edital.
23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
23.8. Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
23.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.

24. DA VISTORIA OU VISITA TÉCNICA
24.1. Para o correto dimensionamento e elaboração da proposta, é facultado aos
interessados realizar vistoria nas instalações do local de execução/fornecimento dos
serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim. As vistorias deverão ser
agendadas através do telefone (68) 3214-7550 – dep. administrativo de segunda à sextafeira, respeitando-se o horário de expediente do órgão.
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24.2. Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta da licitante.
24.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital,
estendendo-se até 01 (um) dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão
pública.
24.4 A licitante deverá apresentar juntamente com os documentos de habilitação o termo
de declaração de vistoria conforme modelo V em anexo.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
25.2. 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.
25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.
25.4. 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.
25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
25.6. 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.
25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser solicitados pelo e-mail
cpl@creaac.org.br e ainda estará disponível no site do CRE/AC http://www.creaac.org.br.
25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
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ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços;
ANEXO IV - Modelo para Apresentação da Proposta de Preços;
ANEXO V – Modelo de declaração de vistoria.

Rio Branco/AC, 24 de novembro de 2021.
Carmen Bastos Nardino
Presidente do CREA/AC
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TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. Sistema de registro de preço visando a aquisição de conjunto de Arquivo deslizante para
o arquivo geral do CREA-AC, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
1.2. Consoante descritivo disposto no Plano de Trabalho constante do processo SEI Confea
nº 26/2021, Processo CF 03596/2021.

Item

01

Descrição

Aquisição de móveis sob
medida do tipo arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo
com especificações técnicas
e projetos anexos ao Termo
de Referência, contendo
fornecimento e montagem
de compartimento estático;
fornecimento e montagem
de
compartimento
dinâmico; fornecimento e
montagem de painel frontal
de
acabamento;
fornecimento e montagem
de componentes estáticos.
Incluso prateleiras, trilho e
trava. (sem uso de
corrediças telescópicas).

Unid.

Catm.

Módulo 116084

Quant.

Quant.

Valor

Valor

Mínim.

Máxima

Unit.

Total

1

1

Módulo Simples Terminal
Fixo - composto por 4
(quatro) faces.
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02

Aquisição de móveis sob
medida do tipo arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo
com especificações técnicas
e projetos anexos ao Termo
de Referência, contendo
fornecimento e montagem
de compartimento estático;
fornecimento e montagem
de
compartimento
dinâmico; fornecimento e
montagem de painel frontal
de
acabamento;
fornecimento e montagem
de componentes estáticos
Incluso prateleiras, trilho e
trava. (sem uso de
corrediças telescópicas).

Módulo 116084

1

1

Módulo 116084

2

9

Módulo
Simples
Deslizante Fechamento composto por 4 (quatro)
faces.

03

Aquisição de móveis sob
medida do tipo arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo
com especificações técnicas
e projetos anexos ao Termo
de Referência, contendo
fornecimento e montagem
de compartimento estático;
fornecimento e montagem
de
compartimento
dinâmico; fornecimento e
montagem de painel frontal
de
acabamento;
fornecimento e montagem
de componentes estáticos
Incluso prateleiras, trilho e
trava. (sem uso de
corrediças telescópicas).
Módulo
Duplo
Intermediários
Deslizante - compostos
por 8 (oito) faces.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

1.1

2.1. A presente contratação se faz necessária, a fim de adquirir o objeto do convênio nº
26/2021, CF03596/2021.
2.2 Necessidade de organizar e acondicionar adequadamente todos os documentos do Arquivo
Geral do CREA/AC;
2.3. Otimizar a utilização de espaço e organização dos documentos que se encontram sob a
guarda do Conselho, de forma segura, mantendo a organização e integridade deles, evitando
sua deterioração por mau acondicionamento;
2.4. Objetivo geral - organizar e otimizar o arquivo geral do CREA/AC.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
3.1. Adquirir um arquivo deslizante para a sala do Arquivo Geral que atenda as dimensões do
ambiente e otimize seu espaço e utilização. A sala do Arquivo Geral possui 28,53 m² de área
e 2,78 m de altura. Para atender a essas dimensões, pretende-se adquirir um arquivo
deslizante com 11 módulos, sendo a execução dividida por etapas onde nessa primeira será
feita a aquisição de 36,36% módulos. Cabe ressaltar que os módulos se dividem em fixos,
intermediários e terminais, conforme demonstram os anexos desse Termo de Referência.
4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica.
5. ENTREGA, RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
5.1. O prazo de entrega do bem instalado e em perfeitas condições de uso é de até 60
(sessenta) dias (esse prazo poderá ser prorrogado a critério da contratante) contados da
assinatura do contrato ou do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no
seguinte endereço R. Isaura Parente, 3085 - Conj. Tangará, Rio Branco - AC, CEP: 69.915000.
5.2. A entrega deverá ocorrer em dia de expediente do CREA/AC (segunda-feira a sexta-feira)
nos horários compreendidos entre 08:00 e 13:00.
5.3. O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, mediante documento, assinado pelas partes, da seguinte forma:
a) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do(s) material(is) ou equipamento(s), para efeito
de posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação;
b) DEFINITIVAMENTE, após verificação de que o material entregue possui todas as
características consignadas no Edital e no Termo de Referência. Prazo: até 10 (dez) dias após
o recebimento provisório.
5.4. Após recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para fins de
pagamento.
5.5. Se a Licitante vencedora deixar de entregar o material e/ou equipamento dentro do prazo
estabelecido sujeitar-se-á às penalidades dispostas no Edital e no Termo de Referência.
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5.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos
no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada, as suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades, podendo ser prorrogado por igual período se aceito
pela contratante.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. São obrigações da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de recebimento definitivo;
6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.4. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes nesse Termo de Referência e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade;
7.1.2. o objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
7.1.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
7.1.4. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
7.1.5. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
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7.1.6. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e
da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia;
7.1.7. arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, necessárias ao fornecimento do
objeto;
7.1.8. fornecer o objeto de forma a cumprir todas as normas legais de produção,
transporte e armazenamento;
7.1.9. comunicar à Contratante quaisquer irregularidades ocorridas ou observadas
durante a entrega do objeto;
7.1.10. reparar qualquer dano causado ao CREA/AC decorrente da entrega do objeto.
8. DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
9.1. É admissível a fusão, cisão ou 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.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, devidamente atestada, através de ordem bancária,
para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal e consulta ao Simples Nacional (IN RFB 1234/12 - RETENÇÃO DE
TRIBUTOS) constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência,
o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
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10.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
11. DO REAJUSTE
11.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentação das propostas.
12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado servidor ou comissão para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados.
12.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela
autoridade competente.
12.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com
o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis.
12.5. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do presente Edital, deverão
ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para o CREA/AC.
13. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
13.1. A contratada deverá fornecer o Arquivo Deslizante com garantia mínima de 60
(sessenta) meses contados a partir da data de RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com
as normas vigentes, pelo qual a empresa se obriga, independentemente de ser ou não a
fabricante do objeto, a efetuar correções ou substituições necessárias no(s) OBJETOS QUE
APRESENTAREM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, sem
ônus para o CREA/AC, desde que estes não sejam comprovadamente provenientes de
operação ou manuseio inadequado.
13.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
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13.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas específicas.
13.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes,
reparos e correções necessárias.
13.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão
ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento.
13.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que
apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela
assistência técnica autorizada podendo ser prorrogado por igual período se aceito pela
contratante.
13.7. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de
responsabilidade da Contratada.
13.8. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência
contratual.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
14.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
14.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
14.1.3. apresentar documentação falsa;
14.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
14.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.6. não mantiver a proposta;
14.1.7. cometer fraude fiscal;
14.1.8. comportar-se de modo inidôneo.
14.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
14.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
14.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
14.3.2. Multa de 10% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
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14.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
14.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos.
14.4. 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.
14.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
14.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.
14.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de
1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
14.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
nº 9.784, de 1999.
14.11. 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.
14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
14.13. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA Nº 01
GRAU

CORRESPONDÊNCIA (%)

01

3%

02

6%
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03

10%

TABELA Nº 02
(X)

ITEM

DETALHAMENTO DA INFRAÇÃO

GRAU

INCIDÊNCIA

A

Não reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir as suas
expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou
incorreções no prazo estipulado no
Termo de Referência.

2

POR OCORRÊNCIA

B

Fornecer
produtos
com
especificação e qualidade diversa
e/ou inferior a demandada.

1

POR PRODUTO

C

Suspender ou interromper, salvo
motivo de força maior ou caso
fortuito, os serviços contratados.

1

POR DIA

D

Recusar a execução de serviço
determinado pela fiscalização, sem
motivo justificado.

2

POR OCORRÊNCIA

E

Não manter
habilitação
contratação.

2

POR OCORRÊNCIA

F

Descumprir
qualquer
das
obrigações contratuais previstas no
Termo de Referência e seus anexos.

1

POR OCORRÊNCIA

G

Não executar os serviços e/ou
entregar os produtos conforme as
especificações e as qualificações
estabelecidas
no
Termo
de
Referência e seus anexos.

1

POR OCORRÊNCIA E
POR DIA
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H

Não observar os prazos para
execução dos serviços e/ou entrega
de produtos.

1

POR PRODUTO

I

Não fornecer os materiais e
equipamentos,
ferramentas
e
produtos necessários à completa
execução do objeto.

1

POR ITEM NÃO
FORNECIDO

J

Não prestar as informações e os
esclarecimentos que venham a ser
solicitados.

1

POR OCORRÊNCIA E
POR DIA

K

Não apresentar, quando solicitado,
documentação fiscal, trabalhista,
previdenciária e outros documentos
necessários à habilitação.

1

POR OCORRÊNCIA E
POR DIA

14.14. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à contratada.
15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
15.1. Anexo IV do Termo de Referência.
16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
16.1. A despesa orçamentária para a contratação do objeto deste instrumento correrá à Conta
Orçamentária nº 6.2.2.1.1.02.01.03.001 – Móveis e Utensílios.

Rio Branco - AC, 02 de novembro de 2021.

_____________________________________
Natan Torrejon valente
Gerente Departamento Administrativo
CREA/AC
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA
1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O ARQUIVO DESLIZANTE
1.1. Características:
•

Uso: O arquivo deslizante terá uso na guarda e preservação do acervo/ material
existente.

•

Tipo: Arquivos modulares deslizantes para armazenamento, permitindo deslocamento
de vários módulos ao mesmo tempo e economia de área de arquivamento em relação
aos sistemas convencionais. Construídos em estrutura metálica confeccionadas em
aço com painéis metálicos e acabamento com pintura eletrostática com ação
bactericida/antimicrobiana.

•

Estrutura: Carros bases móveis ou fixos, confeccionados em chapa de aço SAE 1045
com travessas de sustentação das rodas com 1,9 mm de espessura mínima,
compostas por 02 travessas a cada 02 rodas e 02 mancais, soldadas aos perfis laterais
em aço. Estruturado em perfis frontais em aço com espessura mínima de 1,9 mm e
perfis laterais em aço com espessura mínima de 1,9 mm. Este é responsável pela
sustentação da estrutura do arquivo e movimentação dos módulos compostos por:
rodas, travessas de sustentação das rodas, eixos e mancais. Apresentar Parecer
Técnico de resistência emitido por qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO,
tais como: Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo (IPT), CETEMO
– Centro Tecnológico do Mobiliário, L.A. Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle
de Qualidade simulando nos carros/base deslizante simples (450 mm) e duplas (entre
750 mm) uma carga mínima de 10.000 Kg recebida pelos painéis estruturais e
projetada por estes diretamente sobre os perfis laterais e sobre o conjunto de
travessas de sustentação dos mancais, rodas e eixos sem apresentar deformações e
de durabilidade da base deslizante simples composto por 01 face carregada com o
equivalente a 800 kg de carga após 60.000 ciclos completos de 1,5 metros e da base
deslizante dupla intermediária composta por 04 faces carregadas com o equivalente a
3.200 Kg de carga após 30.000 ciclos completos de 1,5 metros, demonstrando que os
respectivos conjuntos de travessas, mancais, eixo e 04 rodas resistiram sem
apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento. Com a finalidade de
demonstrar sua resistência ao rolamento com cargas a fim de garantir a movimentação
dos arquivos sem o risco de quebras, provocando manutenções prematuras do
sistema.

•

Deslocamento Mecânico: Transmissão formada por correntes de passo de ½”,
engrenagens, mancais usinados ou estampados em aço maciço, rodas fabricadas em
aço maciço ou ferro fundido e eixos de transmissão confeccionados em aço trefilado
SAE1045 maciço trefilado com diâmetro de 20 mm, dotados de rolamentos rígidos, de
esferas, blindados classe ZZ auto lubrificantes, fixados aos mancais da roda e
conectados através de no mínimo 04 parafusos a fim de evitar ruptura por torções,
estabilizados com luvas de aço usinado e fixadas através de parafuso com a finalidade
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de evitar desalinhamentos laterais.
•

Rodas: Usinadas em aço maciço SAE 1045 ou ferro fundido com diâmetro aproximado
de 110 mm de canal e 118 mm total e espessura aproximada de 23 mm providas de
canal para perfeito encaixe aos trilhos, deverão ser sustentadas por eixos e mancais
proporcionando estabilidade de modo a evitar que o arquivo saia do curso e do seu
alinhamento. O recorte central deve proporcionar duas abas de guia da roda gerando
assim maior resistência ao conjunto. Apresentar Parecer Técnico de resistência emitido
por qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa
e Tecnologia do Estado de São Paulo (IPT), CETEMO – Centro Tecnológico do
Mobiliário, L.A. Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade simulando
uma carga mínima de 450 KN projetada diretamente sobre o conjunto de 04 rodas.

•

Trilho Ergonômico: Trilhos ergonômicos antiderrapantes fabricados em chapa de aço
SAE 1045 galvanizados com medidas de espessura de 1,9 mm, largura de 125 mm e
perfil de aço trefilado em meia-cana com diâmetro de 25 mm. Este deve receber
tratamento superficial através de banhos químicos a base de zinco (zincagem),
devendo ser apresentado ensaio conforme Norma 7397:1990 emitido por qualquer
laboratório reconhecido pelo INMETRO. Os trilhos têm a finalidade de apoio e
deslocamento das rodas dos módulos para movimentação do arquivo, dotados de trava
estabilizadora em ambos os lados e em toda sua extensão com no mínimo 4 mm de
espessura, com a finalidade de receber no mínimo uma garra de segurança por trilho
do sistema, evitando assim acidentes com tombamento e descarrilamento dos
módulos.

•

Garra de Segurança: Dotado de garras de segurança em todos os módulos para evitar
o tombamento, devem estar localizadas na parte inferior das bases deslizante dos
módulos e engatadas às travas estabilizadoras dos trilhos do sistema, evitando
acidentes com tombamento e descarrilamento dos módulos. Apresentar Parecer
Técnico de resistência e segurança emitido por qualquer laboratório reconhecido pelo
INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo (IPT),
CETEMO – Centro Tecnológico do Mobiliário, L.A. Falcão Bauer – Centro Tecnológico
de Controle de Qualidade.

•

Módulos simples medindo 445(L) x 2650(H) x 4000/4300(P)mm, com aplicação de
uma carga mínima de 1000 N projetada horizontalmente no ponto médio do módulo a
uma altura de 1600 mm com ele travado contra os limitadores de curso não podendo
haver o tombamento da amostra descarregada e carregada com uma massa de 100
Kg em cada uma das prateleiras, sendo 07 prateleiras em cada uma das faces e com
200 kg carregados em cada uma das 02(duas) prateleiras superiores de cada face.

•

Módulos duplos medindo 750(L) x 2650(H) x 4000/4300(P) mm, em movimento por
acionamento manual por um percurso mínimo de 1500 mm ou a uma velocidade média
mínima 0,20 m/s descarregado e carregado com uma massa de 100 Kg em cada uma
das prateleiras, sendo 07 prateleiras em cada uma das faces e com 200 kg carregados
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•

em cada uma das 02(duas) prateleiras superiores de cada face até se chocar contra o
final do curso não podendo haver o tombamento da amostra.
Painel Frontal e Traseiro: Em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura
mínima de 0,7 mm, fixado à estrutura através de sistema de encaixe. Deve ser liso a
fim de facilitar eventuais manutenções e possuir cantos arredondados para assegurar
que o usuário não sofra eventuais acidentes.

•

Acabamento: painel em chapa de aço, pintado em epoxi-pó por processo eletrostático,
em 8 banhos por imersão (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro;
bordas arredondadas ou com perfil de PVC semi-rígido (material não reciclado) ou
similar, na cor cinza.

•

Painel Interno: em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com espessura mínima de
0,7 mm, separando os armários de módulo duplo, para evitar queda de documentos e
para a divisão das seções no sentido da profundidade dos arquivos.

•

Acabamento: painel em chapa de aço, pintado em epoxi-pó por processo eletrostático,
em 8 banhos por imersão (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro.

•

Painel Lateral (fechamentos traseiros): em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, com
espessura mínima de 0,7 mm, para fechamento traseiro dos módulos das
extremidades, lado voltado para fora do conjunto dos arquivos.

•

Acabamento: painel em chapa, pintado em epoxi-pó por processo eletrostático, em 8
banhos por imersão (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor cinza claro; bordas
arredondadas ou com perfil de PVC semi-rígido (material não reciclado) ou similar, na
mesma cor da estrutura.

•

Coluna Estrutural: Em chapa de aço SAE 1010/1020, com espessura mínima de 1,27
mm, dotadas de dobras formando colunas em peça única, colunas externas medindo
aproximadamente 50 mm e internas medindo aproximadamente 40 mm de largura,
deve possuir painel de acabamento formando paredes duplas no sentido frontal,
interno e traseiro formando superfícies lisas sem nenhum tipo de frestas ou aberturas
entre a estrutura e os componentes internos impedindo a queda dos processos ou
documentos. Deve possuir sistema de encaixe dos componentes internos com furação
a cada 25 mm e sistema de fixação ao módulo por meio de encaixe no seu apoio e
fixação por parafusos.

•

Acabamento: coluna em chapa de aço dobrada, pintada em epoxi-pó por processo
eletrostático, em 8 banhos por imersão (anti-decapante e anti-ferruginoso), na cor
cinza claro; bordas arredondadas, na mesma cor da estrutura.

•

Dispositivo para Acionamento Mecânico: Volante confeccionado em alumínio ou
material similar com diâmetro mínimo de 235 mm e manípulos anatômicos, sem
quinas, roliços e com deslizamento suave. Acionamento em sentido horário e anti-
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horário. Cada módulo deve possuir um volante posicionado no centro da sua parede
frontal com acionamento através de 01 ou mais manípulos rotativos e retráteis. A
transmissão deve ser realizada através de um sistema mínimo de dupla redução 4:1
ou múltipla redução que proporcione agilidade e produtividade com aproximadamente
09 voltas completas no volante por metro movimentado, constituído de engrenagens
e correntes de aço devidamente dimensionados para exigir o menor esforço para os
usuários. Todo o mecanismo de tração deve ser independente da estrutura sendo que
sua manutenção deve ser realizada sem a necessidade de remover por completo o
material arquivado. Apresentar Parecer Técnico emitido por qualquer laboratório
reconhecido pelo INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado
de São Paulo (IPT), CETEMO – Centro Tecnológico do Mobiliário, L.A. Falcão Bauer –
Centro Tecnológico de Controle de Qualidade. demonstrando que para movimentar os
módulos simples medindo 445(L) x 2650(H) x 4000/4300(P)mm carregados com 2000
kg de carga será necessária uma força máxima de 1 Kgf e para movimentar os módulos
duplos medindo 750(L) x 2650(H) x 4000/4300(P) mm carregados com 4000 kg de
carga será necessária uma força máxima de 2 Kgf.
•

Trava Individual: Trava individual em todos os armários (módulos intermediários e
terminais), para segurança do usuário permitindo o travamento total do sistema
quando em uso, com acionamento de encaixe em aço, localizados no centro dos
dispositivos de acionamento mecânico.

•

Trava Geral: Trava geral através de sistema de fechadura, 02 (duas) chaves, instalada
no último armário, permitindo que todo conjunto seja trancado.

•

Porta Etiqueta: sistema de Identificação de conteúdo - Deverá ser confeccionado em
PVC ou acrílico com visor translúcido, fixado nos painéis frontais para identificação do
conteúdo dos mesmos. Serão admitidos sistemas alternativos de identificação, desde
que atendam a aspectos de funcionalidade próprios da identificação.

•

Batentes de Borracha: Localizado na parte superior e nas extremidades dos módulos
(painel frontal e traseiro) têm a função de proteger as mãos dos operadores contra
possíveis acidentes e para também não permitir vãos abertos entre os módulos,
quando o operador fechar o corredor de consulta. Fixados em uma canaleta metálica
de forma a proporcionar um perfeito alinhamento.

1.2. Acessórios:
•

Acessório – Prateleiras Reforço Longitudinal: Com altura total externa de até 23 mm
confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 reforçada com no mínimo 08 dobras
e espessura de 0,9 mm com repuxo longitudinal sem uso de qualquer tipo de solda
medindo aproximadamente 1000(L) x 300 e 415(P) mm, deve ser projetada
estruturalmente para suportar cargas de mais de 180 Kg. Esta deve ser regulável na
altura através de sistema de encaixe universal composto por duas peças
confeccionadas em chapa de aço dobrado SAE 1010/1020 espessura de 1,27 mm
dispensando o uso de ferramentas. Apresentar Parecer Técnico de resistência emitido
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por qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa
e Tecnologia do Estado de São Paulo (IPT), CETEMO – Centro Tecnológico do
Mobiliário, L.A. Falcão Bauer – Centro Tecnológico de Controle de Qualidade simulando
o uso deste componente montado na estrutura dos arquivos deslizantes demonstrando
que a prateleira suportou mais de 180 kg com deflexão instantânea máxima de 10
mm após um período mínimo de 120 minutos de sobrecarga.
•

Variação: Todas as características técnicas e construtivas deste termo são referenciais,
devendo cada licitante inserir em sua proposta suas próprias descrições, sob pena de
desclassificação. Todas as medidas de largura, altura e profundidade especificadas
poderão sofrer uma variação de até 5% desde que não interfira na capacidade de
armazenamento e circulação sugerida. Esta variação não se aplica às resistências,
forças, cargas e durabilidade especificadas.

1.3. Tratamento antiferruginoso e pintura bactericida/antimicrobiana:
1.3.1. Os suportes para documentos bem como todas as peças que compõem o sistema de
arquivamento deverão ser confeccionados em aço com tratamento antiferruginoso
através de sistema de fosfatização e pintura a base de resina epóxi pó híbrido por
processo eletrostático com ação antimicrobiana/bactericida atendendo a Norma JIS Z
2801:2000 ou norma similar nacional ou estrangeira, com comprovada qualidade
demonstrada através de Relatórios de Ensaio de Ação Antimicrobiana em Tinta,
Resistência e Durabilidade emitidos por qualquer laboratório reconhecido pelo
INMETRO, tais como: Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo (IPT),
CETEMO – Centro Tecnológico do Mobiliário, L.A. Falcão Bauer – Centro Tecnológico
de Controle de Qualidade, entre outros, considerando os parâmetros a seguir:
•

Avaliação técnica da presença de atividade antimicrobiana em tinta aplicada sobre
superfície/suporte metálico, comprovando sua ação contra micro-organismos.

•

Resistência de pelo menos 1000 h em ensaio acelerado de corrosão em câmara de
névoa salina, conforme a ABNT, NBR 8094;

•

Resistência de pelo menos 1000 h após ensaio acelerado de corrosão por exposição à
atmosfera úmida saturada, conforme a ABNT, NBR 8095;

•

Resistência para pelo menos 50 ciclos após ensaio acelerado de corrosão por exposição
ao Dióxido de Enxofre ocasionado pela mistura da umidade e poluição ambiental,
conforme a ABNT, NBR 8096 sem produtos de corrosão e/ou empolamento da camada
de tinta;

•

Flexibilidade de tinta, conforme norma ABNT NBR 10545:1988, atestando que as
amostras não apresentaram fissura, craqueamento ou desplacamento da camada de
tinta aplicada, indicando o índice de flexibilidade superior a 35% nas amostras
ensaiadas.
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•

Relatório técnico de verificação de resistência ao impacto segundo norma ASTM D
2794/2004 – Standart Test Method for Resistence of Organic Coatings to the Effects
of Rapid Deformation (Impact), atestando que a amostra após o teste de impacto de
1 kg/m manteve sua integridade após ser exposta a solução de sulfato de cobre
acidificado não havendo ainda nenhuma deposição no pano.

1.4. Itens/dimensões/quantidades:
Item

01
Arquivo
Deslizante
(Acervo
Permanente)

Qtd*

Descrição / Dimensões Externas Aproximadas
Módulo terminal fixo 445(L) x 2650(H) x
01
4000/4300(P)mm (LxHxP)
Módulo terminal deslizante 445(L) x 2650(H) x
01
4000/4300(P)mm (LxHxP)
Módulo Intermediário deslizante 750(L) x 2650(H) x
09
4000/4300(P) mm (LxHxP)
Prateleiras reguláveis de 365 mm com reforço
224
estampado 180 kg
72,72 Metros lineares de trilho com trava estabilizadora
01
Trava geral Mecânica

1.5. Referência cromática para as superfícies metálicas (inclusive componentes internos)
•

Cinza Claro.
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA
ARQUIVO DESLIZANTE
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA
ARQUIVO DESLIZANTE
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

Item

Objeto

01

Módulo Simples Terminal Fixo
- composto por 4 (quatro)
faces.

02

03

Módulo
Simples
Deslizante
Fechamento - composto por 4
(quatro) faces.

Módulo Duplo Intermediário
Deslizante - compostos por 8
(oito) faces.
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Quant.

Valor Unitário

01

4 (quantidade de faces por
módulo) x 7.048,21 (valor da
face) = 30.533,33 (trinta mil
quintos e trinta e três reais e
trinta e três centavos

01

4 (quantidade de faces por
módulo) x 7.048,21 (valor da
face) = 34.333,33 (trinta e
quatro mil trezentos e trinta e
três reais e trinta e três
centavos)

9

8 (quantidade de faces por
módulo) x 7.048,21 (valor da
face)
=
58.333,33
(cinquenta
e
oito
mil
trezentos e trinta e três reais
e trinta e três centavos)
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO - CONTRATO Nº XX/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º XX/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2021.

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE
– CREA/AC, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 04.090.403/0001-20,
com sede na Rua Isaura Parente, 609, Bairro Tangara, Rio Branco – AC, neste ato
representado por sua Presidente, CARMEM BASTOS NARDINO, brasileira, portadora do
CPF nº 688.055.787.20, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019,
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais
normas legais aplicáveis, resolve celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
Pregão nº ........../20...., por Sistema de Registro de Preços nº ....../20..., mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CONTRATADA: XXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob n.º XXX,
com sede na XXX, nº XXX, neste ato representada por seu representante legal, XXX,
portador do RG n.º XXX, inscrito no CPF sob o n.º XXX.

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de conjunto de arquivo
deslizante para o arquivo geral do CREA/AC conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital, seus anexos e termo de convênio nº 26/2021 - SEI 3596/2021.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto conforme TR:

ITEM

DESCRIÇÃO
ESPECIFICAÇÃO

UNID. DE
MEDIDA

QUANT.

VALOR

VALOR

Unit

Total

1
2
3

II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1. O contrato oriundo do certame terá vigência de 08 (oito) meses, a partir da publicação
do extrato do contrato no D.O.U.
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III - CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
IV – CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. Os recursos para a execução do objeto são próprios do CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE e correrão sob a seguinte rubrica orçamentária:
nº 6.2.2.1.1.02.01.03.001 – Móveis e Utensílios.
V – CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo
de Referência.
VI – CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE
ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1 As condições de entrega, recebimento e critérios de aceitação do objeto são aquelas
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

VII – CLÁUSULA SETIMA – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
7.1. A gestão e fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo
de Referência, anexo do Edital.
VIII – CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

IX – CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo
do Edital.
X– CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
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10.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
no Termo de Referência, anexo ao Edital;
10.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizações e multas.
XI - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES
11.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993.

XII - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
XIII - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais
de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.

XIV - CÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
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XV - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DO FORO
15.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º
da Lei nº 8.666/93.
15.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

Rio Branco – AC, ____ de _____________ de 2021.

__________________________________________________
CONTRATANTE
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE
CARMEM BASTOS NARDINO
PRESIDENTE DO CREA/AC

____________________________________________________
CONTRATADA
XXX
XXX
XXX
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ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ATA DE REGISTRO Nº
XX/2021
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º XX/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XX/2021.
Órgão Gerenciador: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ACRE – CREA/AC.
UASG: 926.500.

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE – CREA/AC,
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 04.090.403/0001-20, com sede na
Rua Isaura Parente, 609, Bairro Tangará, Rio Branco–AC, neste ato representado por sua
Presidente, CARMEM BASTOS NARDINO, brasileira, portadora do CPF nº
688.055.787.20,, nos termos da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico –
SRP N.º XX/20XX, RESOLVE registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as
partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520/2002 , decreto nº 10.024/2019 e
subsidiariamente pela Lei 8.666/93.
Empresa: XXX
CNPJ Nº: XXX
Endereço: XXX
Telefone: XXX
Representante Legal: XXX
RG nº: XXX
CPF nº: XXX

1. OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de
arquivo deslizante para o arquivo geral do CREA/AC, conforme especificado no edital de
Pregão Eletrônico nº ........../20...e seus anexos 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, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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Empresa: XXX
CNPJ Nº: XXX
Endereço: XXX
Telefone: XXX
Representante Legal: XXX
RG nº: XXX
CPF nº: XXX
Marca
Item

01

Descrição

Aquisição
de
móveis
sob
medida
do
tipo
arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo com
especificações
técnicas
e
projetos anexos ao Termo de
Referência,
contendo
fornecimento e montagem de
compartimento
estático;
fornecimento e montagem de
compartimento
dinâmico;
fornecimento e montagem de
painel frontal de acabamento;
fornecimento e montagem de
componentes estáticos. Incluso
prateleiras, trilho e trava
mecânica
(sem
uso
de
corrediças telescópicas).

modelo

Unid.

Módulo

Quant

Valor

Valor

Unit.

Total

1

Módulo Simples Terminal
Fixo - composto por 4
(quatro) faces.
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02

Aquisição
de
móveis
sob
medida
do
tipo
arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo com
especificações
técnicas
e
projetos anexos ao Termo de
Referência,
contendo
fornecimento e montagem de
compartimento
estático;
fornecimento e montagem de
compartimento
dinâmico;
fornecimento e montagem de
painel frontal de acabamento;
fornecimento e montagem de
componentes estáticos. Incluso
prateleiras, trilho e trava
mecânica
(sem
uso
de
corrediças telescópicas).

Módulo

1

Módulo

9

Módulo Simples Deslizante
Fechamento - composto por
4 (quatro) faces.

03

Aquisição
de
móveis
sob
medida
do
tipo
arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo com
especificações
técnicas
e
projetos anexos ao Termo de
Referência,
contendo
fornecimento e montagem de
compartimento
estático;
fornecimento e montagem de
compartimento
dinâmico;
fornecimento e montagem de
painel frontal de acabamento;
fornecimento e montagem de
componentes estáticos. Incluso
prateleiras, trilho e trava
mecânica
(sem
uso
de
corrediças telescópicas).
Módulo
Duplo
Intermediários Deslizante compostos por 8 (oito)
faces.

2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta
como anexo a esta Ata.
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S).
3.1. O órgão gerenciador será o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO ACRE – CREA/AC.
São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Item nº
XX
XX
XX
XX

Órgãos Participantes
XX
XX
XX
XX

Unidade

Quantidade

4. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
4.1. 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 nº
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de
preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a
administração pública.
4.3. 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 órgãos participantes.
4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta 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. (decreto nº 9.488/18).
4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do
quantitativo registrado a cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
4.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
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observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
4.8. 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.
5. VALIDADE DA ATA
5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) sua
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, não podendo ser
prorrogada.
6. REVISÃO E CANCELAMENTO
6.1. 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.
6.2. 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(s) fornecedor(es).
6.3. Quando o preço registrado se tornar 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.
6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
6.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) 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;
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
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c) 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.
6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou sofrer sanção administrativa cujo efeito torneo proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e
órgão(s) participante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
6.9. 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:
a) por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.
7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades
estabelecidas no Edital.
7.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso
assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.
7.3. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto
nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº
7.892/2013).
7.4. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
8.1. CONDIÇÕES GERAIS
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8.1 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, ANEXO AO
EDITAL.
8.2 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, nos termos do art.
12, §1º do Decreto nº 7.892/13.
8.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n.
7.892, de 2013.
8.4. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a
contratação dos itens na seguinte hipótese.
8.4.1. contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de
quantitativos definidos no certame.
8.5. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).
8.6 Anexo I da ata havendo registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com
preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

Rio Branco – AC, ____ de _____________ de 2021.

__________________________________________________
ÓRGÃO GERENCIADOR
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ACRE
CARMEM BASTOS NARDINO
PRESIDENTE DO CREA/AC

____________________________________________________
FORNECEDOR REGISTRADO
XXX
XXX
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ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTADE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
NOME DA EMPRESA:
Apresentamos PROPOSTA DE PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos
estabelecidos no Pregão Eletrônico nº ../.. - dos quais nos comprometemos a cumprir
integralmente.
Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus
respectivos Anexos.
Nossa cotação para entrega e instalação de arquivo deslizante está especificada conforme
abaixo:
Marca
Item

Descrição

Modelo

Unid.

Quant

especif

01

Aquisição de móveis sob
medida
do
tipo
arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo com
especificações
técnicas
e
projetos anexos ao Termo de
Referência,
contendo
fornecimento e montagem de
compartimento
estático;
fornecimento e montagem de
compartimento
dinâmico;
fornecimento e montagem de
painel frontal de acabamento;
fornecimento e montagem de
componentes estáticos. Incluso
prateleiras, trilho e trava
mecânica
(sem
uso
de
corrediças telescópicas).

Módulo

Valor

Valor

Unit.

Total

1

Módulo Simples Terminal
Fixo - composto por 4
(quatro) faces.
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02

Aquisição de móveis sob
medida
do
tipo
arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo com
especificações
técnicas
e
projetos anexos ao Termo de
Referência,
contendo
fornecimento e montagem de
compartimento
estático;
fornecimento e montagem de
compartimento
dinâmico;
fornecimento e montagem de
painel frontal de acabamento;
fornecimento e montagem de
componentes estáticos. Incluso
prateleiras, trilho e trava
mecânica
(sem
uso
de
corrediças telescópicas).

Módulo

1

Módulo

9

Módulo Simples Deslizante
Fechamento - composto por
4 (quatro) faces.

03

Aquisição de móveis sob
medida
do
tipo
arquivo
deslizante com acabamento
antiferrugens, de acordo com
especificações
técnicas
e
projetos anexos ao Termo de
Referência,
contendo
fornecimento e montagem de
compartimento
estático;
fornecimento e montagem de
compartimento
dinâmico;
fornecimento e montagem de
painel frontal de acabamento;
fornecimento e montagem de
componentes estáticos. Incluso
prateleiras, trilho e trava
mecânica
(sem
uso
de
corrediças telescópicas).
Módulo
Duplo
Intermediários Deslizante compostos por 8 (oito)
faces.
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Declaramos que esta proposta tem validade de 90 ( noventa) dias corridos, contados da
data de abertura da licitação, conforme solicitações do Edital e do Termo de Referência.
O prazo para entrega do arquivo deslizante e instalação é de 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da Assinatura do Contrato, conforme
solicitações do Edital e do Termo de Referência.
Apresento garantia de mínima de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais
despesas decorrentes da execução do objeto.
Nome completo do responsável pela assinatura do CONTRATO, cargo, RG e CPF.
Dados bancários. AG Conta

Rio Branco – AC, ____ de _____________ de 2021.

____________________________________________________
CONTRATADA
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ___/2021, eu,
______________________________________________________, portador(a) da
CI/RG nº _______________________ e do CPF nº _____________________, Responsável
da Empresa ______________, estabelecida no (a)
________________________________, como seu representante legal para os fins do
presente instrumento, declaro que compareci perante ao Conselho Regional de de Engenharia
e Agronomia do Acre (CREA/AC) e vistoriei o local indicado para instalação do Posto de
Atendimento Avançado para execução dos serviços objeto do
Pregão Eletrônico xxx/2021, tomando plena ciência das reais condições e graus de
dificuldades existentes, bem como coletei informações e todos os dados e elementos
necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.
Ou
Em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ___/2021, eu,
____________________________________________________, portador(a) da
CI/RG nº _______________________ e do CPF nº _____________________, Responsável
da Empresa ______________, estabelecida no (a)
________________________________, como seu representante legal para os fins do
presente instrumento, declaro que optamos pela NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA, assumindo
inteira responsabilidade ou consequências por essa opção, mantendo as garantias que
vincularem nossa proposta comercial ao processo licitatório em epígrafe, em nome da
empresa que represento.

Assinatura do representante do CREA/AC ou Assinatura do representante da empresa
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