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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018400358 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o CONSELHO REGIONAL DE 

ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ, por meio de seu Pregoeiro, realizará 

licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 

tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto nº 

8.250, de 23 de maio de 2014 e 8.538/2015, 06 de setembro 2015, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014, do Decreto n° 6.204, de 05 de 

setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

e as exigências estabelecidas neste Edital. 

Data da Sessão: 28 de março de 2019 
Horário: 10h00min (horário de Brasília) 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br  
UASG: 389151 
Informações: marcelolins@cra-rj.org.br  
 
1 -  DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para o 
fornecimento, de forma parcelada, de de cartões em policarbonato, com chip micro 
processado, inicializado e devidamente homologado para gravação de certificados digitais 
para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), conforme 
condições e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. 

1.2. A licitação será processada em 01 (um) único GRUPO, formado por 03 (três) itens, 
conforme tabela constante no Termo de Referência, devendo a licitante oferecer proposta 
para todos os itens que o compõem. Não serão aceitas propostas que se refiram à parte 
dos itens licitados. 

1.3. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, 
prevalecerá a descrita neste edital. 
 
2 - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

2.1. 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 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:marcelolins@cra-rj.org.br
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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, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014. 

2.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

2.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

2.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo 
quíntuplo do quantitativo de 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. 

2.5. 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, 
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. 

2.6. 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. 

2.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da 
ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 
3. DO VALOR ESTIMADO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. O valor global estimado para a presente licitação é de R$ 222.273,33 (duzentos e vinte 
e dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). 

3.2. A rubrica orçamentária sob o número 6.3.1.3.01.01.001 (materiais de expediente) irá 
suportar os custos decorrentes do serviço prestado, existindo orçamento previsto para 
essa despesa no orçamento do exercicio de 2019. 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. 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. 

4.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 
interessado. 
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4.2.1. O CRA-RJ não é unidade de cadastramento do SICAF para fins do disposto no 
subitem 4.2. 

4.3. 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. 

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

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

5.1.  Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade 
descrito em seu contrato social seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam 
com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.  

5.1.1. Os licitantes poderão participar do procedimento licitatório por intermédio de sua 
matriz/sede e/ou filial, desde que cumpra as condições exigidas para cadastramento e 
habilitação no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 

5.2. Não poderão participar desta licitação interessados: 

5.2.1. empresas proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 
na forma da legislação vigente; 

5.2.2. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3. empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 

5.2.4. empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 
liquidação; 

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 

5.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às declarações ali apresentadas.  
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

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

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

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

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

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

6.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

6.6.1. VALOR TOTAL GLOBAL GRUPO, sendo vedada a proposta que se refira somente à 
parte dos itens; 

6.6.2. as unidades de referência, observada a quantidade mínima fixada no Termo de 
Referência para cada item; 

6.6.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade 
total prevista para o item. 

6.6.3. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, marca, 
fabricante, prazo de validade ou de garantia, quando for o caso. Não havendo informação 
adicional, em atendimento à exigência do sistema, basta que o licitante declare no citado 
campo: “CONFORME EDITAL”. 

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

6.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, os impostos, 
taxas, fretes, embalagens, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais. 

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

6.10. Para os preços propostos, não serão admitidos valores simbólicos, irrisórios ou iguais 
a zero, ensejando a desclassificação. 
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7. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação se dará em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem 
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.  

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 

7.4.1. As licitantes deverão, durante a sessão pública do Pregão, atentar para as 
informações e recomendações efetuadas pelo Pregoeiro através de chat. Não serão 
cabíveis alegações posteriores de desconhecimento das referidas comunicações.  

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 
do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR TOTAL DO GRUPO, a que estiver 
concorrendo. 

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

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema.  

7.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
(20) vinte segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a (3) três segundos. 

7.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

7.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 
dos lances.  
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7.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes.  

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

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 
para efeito de ordenação das propostas. 
 
8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP 

8.1. Encerrada a etapa de lances, as microempresas, empresas de pequeno porte ou 
sociedades cooperativas declarantes que tenham ofertado proposta superior em até 5% 
(cinco por cento) ao lance vencedor, poderão, na ordem de classificação, exercer o direito 
de preferência previsto na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014. 

8.2. Em caso de empate entre valores apresentados por microempresas, empresas de 
pequeno porte ou sociedades cooperativas, que se encontrem no intervalo estabelecido no 
item 8.1, o Sistema realizará, automaticamente, sorteio entre elas, para que se identifique 
aquela que primeiro poderá exercer o direito de preferência. 

8.3. O direito de preferência somente se aplica quando o lance vencedor não tiver sido 
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.4. Para usufruir do direito de preferência, a licitante deverá ter providenciado o registro 
de sua condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
em campo próprio do SICAF (porte da empresa) e, ainda, quando do envio eletrônico da 
proposta, ter optado, em campo próprio do Sistema Comprasnet, pelos benefícios da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014. 

8.5. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 8.1, o Sistema Eletrônico 
informará à Licitante que poderá enviar lance final e único para o item, inferior ao lance 
vencedor, no prazo de até 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, situação em que, 
atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, 
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

8.6. Não sendo apresentado novo lance ou não sendo vencedora a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada, na forma dos itens 8.1 
e 8.5, o Sistema, de forma automática, convocará as Licitantes remanescentes que 
porventura possuírem o direito de preferência previsto no item 8.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
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8.7. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pela LC nº 147/2014. 

8.8. As convocações e os controles dos prazos para o exercício desse direito de 
preferência serão feitos automaticamente pelo Sistema. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. 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: 

9.1.1.  SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.4. Lista de empresas Inidôneas, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

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

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

9.4. Para fins de habilitação ao certame, o licitante detentor da melhor proposta, terá de 
satisfazer os requisitos relativos à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 
econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e outras exigências complementares 
contidas neste Edital.  

9.5. A habilitação das licitantes será verificada mediante consulta online ao SICAF, nos 
documentos por ele abrangidos, e, obrigatoriamente, por documentação complementar 
especificada a seguir: 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.5.1. Habilitação Jurídica 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; ou 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; ou 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; ou no 
caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; ou no caso de cooperativa: ata 
de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede; ou no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País: decreto de autorização. 

9.5.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista  

a) prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto 
aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, com data de 
emissão posterior a 03/11/2014); 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

d) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 
da lei. 

9.5.3. Qualificação Econômico-Financeira  

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Concordata, expedida pelo 
Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou do 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios se sediada na Cidade 
do Rio de Janeiro, devendo ser emitida há, no máximo, 90 dias da data designada no 
preâmbulo do edital.  

b) Comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Solvência Geral apurados mediante consulta online ao SICAF, for igual 
ou inferior a 1. 
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b.1) Caso os índices estejam vencidos ou não constem no SICAF, o licitante deverá enviar 
o  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. 

9.5.4. Qualificação Técnica 

a) Apresentação de 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, em nome da 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
empresa já forneceu ou está fornecendo, com qualidade satisfatória, materiais pertinentes 
e compatíveis com o objeto, características e prazos previstos no presente edital, bem 
como, as características e prazos previstos no presente edital. 

a.1) O atestado a que se refere a aliena anterior deverá ser fornecido pela pessoa jurídica 
contratante do serviço objeto do atestado, não sendo admitido atestado fornecido por 
terceiro. 

a.2) O atestado deverá conter nome, endereço e o telefone de contato do atestador, ou 
qualquer outro meio que permita ao CRA-RJ manter contato com a sociedade atestante. 

9.6. Caso a licitante detentora do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que a licitante apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

9.7. Em se tratando de ME ou EPP, e havendo alguma restrição na comprovação da 
regularidade fiscal, o licitante será declarado vencedor do certame no sistema eletrônico, 
nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006 alterada pela LC nº 
147/2014. 

9.7.1. Nessa hipótese, o Pregoeiro dará ciência aos demais licitantes dessa decisão e 
convocará a licitante declarada vencedora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá 
ser prorrogado por igual período. 

9.7.2. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste 
subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

9.7.3. Na hipótese da não contratação da ME ou EPP, será analisada a documentação de 
habilitação do licitante que originalmente apresentou a menor proposta ou lance e, se 
regular, será declarada vencedora. 

 



 

 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ 

Autarquia Federal de fiscalização profissional (Lei nº4.769/65) 
Rua Professor Gabizo, 197, Ed. Belmiro Siqueira, Tijuca – Rio de Janeiro/RJ CEP 20271-064   

Tel: 21-3872-9643 -  E-mail:  licitacao@cra-rj.org.br  - Site:  www.cra-rj.org.br 

 

Página 10 de 35 

 

 

9.8. Os licitantes que, embora cadastrados no SICAF, estejam com situação irregular 
neste Sistema, e caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, o licitante deverá apresentar imediatamente os documentos que 
comprovem sua regularidade, relativamente aos dados vencidos ou não atualizados, sob 
pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 
e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte. 

9.9. Será assegurado ao licitante cadastrado e habilitado no SICAF o direito de apresentar, 
via e-mail marcelolins@cra-rj.org.br, a documentação atualizada e regularizada, caso 
esteja com algum documento vencido no SICAF, observado o prazo estabelecido pelo 
Pregoeiro, devendo posteriormente providenciar, junto a órgão cadastrador do referido 
sistema, a regularização de sua situação. 

 
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

10.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro 
solicitará a licitante classificada em primeiro lugar em cada grupo, o envio, exclusivamente, 
por meio do sistema eletrônico, da Proposta de Preços com a planilha discriminada 
contendo todos os itens e quantitativos com seus respectivos valores unitários e totais 
readequados ao lance vencedor, juntamente com os documentos de habilitação 
complementar descritos no subitem 9, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da 
solicitação no sistema eletrônico. 

10.1.1. Os documentos de habilitação complementar mencionados no subitem 9, 
referem-se àqueles não contemplados no SICAF, devendo ser encaminhados juntamente 
da Proposta de Preços para otimizar a análise dos mesmos. 

10.2. O não cumprimento do prazo estipulado ensejará a desclassificação peremptória da 
licitante vencedora, quando então o pregoeiro convocará a apresentação da proposta da 
licitante remanescente, iniciando-se para este o prazo do subitem 10.1. 

10.3. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, 
opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente, no 
modelo constante do Anexo II, onde nela deverá constar:  

10.3.1. identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante legal da 
proponente, referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, 
e indicação de endereço eletrônico (e-mail); 

10.3.2. prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura 
da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital; 

10.3.3.  a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 

 

mailto:marcelolins@cra-rj.org.br
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10.4. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a 
sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

10.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.5.1. 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 instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 

10.6. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de reenviá-la, ou ainda, não 
atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a subsequente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 
aos requisitos deste edital.  

10.7. 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. 

10.7.1. 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. 

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

10.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas, 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 alterada pela LC nº 147/2014, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

10.9. A licitante que apresentar documentação de habilitação em desacordo com este 
edital será inabilitada.  

10.10. Será declarada vencedora a licitante que, atendidas as demais exigências fixadas 
neste Edital, apresentar o menor valor total para cada grupo. 
 
11. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

11.1. Declarada a vencedora, as licitantes deverão permanecer logadas no sistema 
eletrônico para que o pregoeiro possa convocar, na ordem de classificação e por meio do 
chat, aquelas que tenham interesse em reduzir seus preços ao valor da proposta da 
licitante mais bem classificada.  
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11.2. A convocação será individual e a licitante deverá se manifestar, quanto à redução ou 
não de seus preços, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do seu direito.  

11.3. A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em 
relação à licitante mais bem classificada.  

11.4. A regularidade das licitantes que tenham reduzido seus preços ao valor da proposta 
da licitante mais bem classificada, quanto à punição de suspensão temporária ou à 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem 
como ao impedimento de licitar e contratar com a União, será verificada pelo pregoeiro 
junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.  

11.5. Sem prejuízo das sanções legais, as licitantes que apresentarem qualquer 
impedimento de que trata o item anterior não figurarão no cadastro de reserva de que 
trata esta Seção. 

11.6. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o 
inciso II do caput do Art. 11 do Decreto nº 8.250/14 será efetuada, na hipótese prevista no 
parágrafo único do art. 13 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor 
remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do referido Decreto. 
 
12. DO ENVIO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 

12.1. Posteriormente, a proposta de preços com a planilha discriminada contendo todos 
os itens e quantitativos com seus respectivos valores unitários e totais readequados ao 
lance vencedor, juntamente com os documentos de habilitação complementar deverão 
ser remetidos ou entregues ao CRA-RJ, por qualquer processo de cópia reprográfica, 
autenticada em cartório – com exceção da proposta de preços que deverá ser em sua 
forma original, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da solicitação feita pelo 
Pregoeiro no sistema eletrônico. 

12.1.1. Os documentos deverão ser remetidos ou entregues, em envelope fechado e 
rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal: 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – SETOR DE LICITAÇÕES 
Rua Professor Gabizo, 197 – 6º andar, Tijuca – 20271-064, Rio de Janeiro/RJ  
PREGÃO ELETRÔNICO – CRA-RJ Nº 003/2019 

12.1.2. Os documentos também poderão ser apresentados em original, para conferência 
e autenticação, por servidor da Administração. 

12.2. O Pregoeiro não se responsabilizará por documentos enviados via postal e/ou 
terceiros, que chegarem fora do prazo estipulado na licitação – item 12.1, bem como 
rasuras ou qualquer outro fato desta natureza que possa ocasionar a inabilitação do 
licitante. 
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12.3. O não cumprimento do prazo estipulado ensejará a desclassificação peremptória da 
proposta, quando então o Pregoeiro convocará a apresentação da proposta do licitante 
classificado em segundo lugar, iniciando-se para este o prazo do subitem 12.1. 
 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 
de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 
concederá 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. 

13.2. 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. 

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.2.2. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera 
insatisfação da licitante, ou baseada em fatos genéricos. 

13.2.3. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo 
Pregoeiro à licitante vencedor. 

13.2.4. 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. 

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

13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 
 
14. DO JULGAMENTO, DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

14.1. O critério de julgamento desta licitação será o de MENOR PREÇO GLOBAL, em 
conformidade com os máximos valores totais admissíveis definidos neste Edital.  

14.2. A proposta da licitante declarada vencedora, no grupo, poderá ser desclassificada até 
o momento da assinatura da Ata de Registro de Preços, se houver a superveniência de fato 
impeditivo de sua habilitação. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação, 
efetuando-se a convocação das licitantes remanescentes. 
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14.3. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância 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. 

14.3. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta ou da documentação. 

14.4. O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

14.5. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS, conforme minuta constante do Anexo III e nas condições previstas neste Edital. 

15.2. Homologado o resultado deste Pregão, a Administração do CRA-RJ convocará a 
licitante vencedora, para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da data de 
convocação, assinar a Ata de Registro de Preços. 

15.2.1. O CRA-RJ enviará a Ata de Registro de Preços para assinatura ou aceite do 
adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico (e-mail), para que seja assinado ou aceito no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data de seu recebimento.  

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

15.3. A aquisição será formalizada mediante solicitação por escrito do CRA-RJ, no qual 
emitirá e enviará a Ordem de Serviço/Fornecimento e a Nota de Empenho, observadas as 
condições previstas neste Edital e seus Anexos, na Ata de Registro de Preços e na proposta 
da licitante vencedora. 

15.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou aceite do 
instrumento, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, 
desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade 
da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações 
legais. 
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15.5. Cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata de Registro de Preço terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos 
conforme Decreto nº 7.892/13, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014. 

15.6. A Ata de Registro de Preços não obriga o CRA-RJ a adquirir o(s) item(ns), objeto deste 
Registro de Preços ou a firmar contratações em quantidade superior ao mínimo a ser 
adquirido, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), 
obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência 
de fornecimento, em igualdade de condições. 

15.7. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a 
partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

15.8. As demais regras disciplinadoras da Ata de Registro de Preços, inclusive quanto a seu 
cancelamento, à revisão dos preços, pagamento, penalidades e às obrigações das partes, 
encontram-se no Anexo III deste Edital. 

15.9. 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. 
 
16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 
 
17. DO PREÇO E DO REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 
2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014. 
 
18. DO PAGAMENTO 

18.1. O prazo para pagamento à Contratada e demais condições a ele referentes 
encontram-se definidos no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 
 
19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:  
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20.1.1. não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de 
contrato decorrente da ata de registro de preços; 

20.1.2. apresentar documentação falsa; 

20.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

20.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

20.1.5. não mantiver a proposta; 

20.1.6. cometer fraude fiscal; 

20.1.7. comportar-se de modo inidôneo. 

20.2. 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. 

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

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

20.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

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

20.5 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. 

20.6. 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, 

20.7. Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento de quaisquer obrigações 
assumidas pela adjudicatária, a esta será aplicada multa de mora de 1% (um por cento) 
sobre o valor adjudicado, por dia de atraso. 

20.8. A aplicação das multas a que alude este Edital não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente a compra e aplique as outras sanções previstas neste Edital e 
demais cominações legais. 
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20.9. As multas previstas neste Capítulo serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo CRA-RJ. 

20.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
marcelolins@cra-rj.org.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua 
Professor Gabizo, 197, 6º andar, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ. 

21.3. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

21.4. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

21.5. 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 e-mail: marcelolins@cra-rj.org.br. 

21.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

21.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

22.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

mailto:marcelolins@cra-rj.org.br
mailto:marcelolins@cra-rj.org.br
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22.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

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

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

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

22.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.cra-rj.adm.br, e também poderão ser lidos 
e/ou obtidos no endereço Rua Professor Gabizo, 197, 6º andar, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 
nos dias úteis, no horário das 09h00min às 18h00min, mesmo endereço e período no qual 
os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 
23. DOS ANEXOS 

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

23.1.1. Anexo I   - Termo de Referência; 

23.1.2. Anexo II  - Modelo da Proposta de Preços; 

23.1.3. Anexo III -  Minuta da Ata de Registro de Preços; 

23.1.4. Anexo IV – Minuta da Ordem de Serviço. 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2019. 

Adm. Marcelo Dias de Souza Lins 
CRA-RJ nº 20-83651 

Pregoeiro 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.cra-rj.adm.br/
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ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

1.1. Registro de Preços para aquisição de cartões em policarbonato, com chip micro 
processado, inicializado e devidamente homologado para gravação de certificados digitais 
para o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), conforme 
condições e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A atual carteira de identificação profissional (CIP) emitida em PVC e as máquinas que 
as imprimem não têm atendido aos requisitos de qualidade e segurança necessário, 
gerando assim inúmeras reclamações dos portadores das CIPs expedidas pelos CRA’s, além 
de se fazer necessária a unificação no Sistema CFA/CRA’s no material que compõe a 
referida carteira, conforme determina a Resolução Normativa nº 518 de 29 de junho de 
2017. 

As principais razões da confecção do cartão com chip micro processado utilizando Public 
Key Infrastructure (PKI) são: 

• Autenticação: significa provar a identidade de uma pessoa física ou jurídica;  

• Privacidade: garantir que somente pessoas autorizadas possam ler as informações;  

• Autorização: definição das permissões relacionadas às entidades ou indivíduos;  

• Integridade dos dados: detectar imediatamente alterações não autorizadas;  

• Não repúdio: criar prova incontestável da transação;  

• Suporte legal: resoluções do Ministério da Defesa e ICP-Brasil; 

• Segurança: permitir o armazenamento dos certificados digitais, suas chaves e no 
mínimo 4 certificados e 8 pares de chaves;  

• Resistente a altas temperaturas.  

Por esses motivos, é a solução segura para identificação, permitindo o armazenamento de 
diversas aplicações em um único cartão, completamente separadas umas das outras, com 
diferentes níveis de segurança. 
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Dessa forma a fim de envidar esforços para a resolução dos problemas acima expostos e 
cumprir o que determina a RN, faz-se necessária à contratação de serviço especializado 
para a confecção das CIP’s em Policarbonato com chip micro processado. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Cartão para Identificação em policarbonato com chip micro processado; 

3.1.1. A solução que compõe a identificação deverá conter um agregado de itens 
que permitam a melhor utilização e maximização dos recursos da carteira de 
identidade do CONSELHO, possibilitando transporte de Certificado Digital, 
considerando os itens abaixo e arte a ser desenvolvida pela CONTRATADA para 
aprovação da CONTRATANTE.  

 

3.2. O POLICARBONATO  

O cartão para identificação é laminado com diversas camadas de policarbonato, sob 
pressão e alta temperatura, formando um único e consistente material; 

• Resistente a altas temperaturas;  

• Alta resistência a stress mecânico, químico e umidade;  

• Vida útil de, no mínimo, 10 anos;  

• Acabamento fosco ou brilhante;  

3.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CARTÃO  

3.3.1. Produto: Cartões em Policarbonato de 0,82 mm (Cartões com chip);  

3.3.2. Dimensões: Largura: 85,6 mm X Altura: 54,0 mm X Espessura: 0,82 mm;  

3.3.3. Impressão: Off-set e serigrafia frente e Verso, conforme ISO7816;  

3.3.4. Layout: Arte será desenvolvida pela CONTRATADA para aprovação da 
CONTRATANTE, seguindo as características informadas nos Anexos I, II e III do 
presente Termo de Referência; 

3.3.5. Fundo artístico de segurança composto de desenho exclusivo envolvendo 
elementos decorativos e elementos gráficos de segurança integrados;  

3.3.6. Micro-letras positivas formando uma linha visível somente com o uso de 
lentes especiais, devendo integrar “falha técnica” proposital;  

3.3.7. Impressão com tinta IR (infra red) reativa à luz infravermelha;  

3.3.8. Fundo de segurança geométrico duplo;  

3.3.9. Imagem do brasão da república incorporada ao fundo;  
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3.3.10. Impressão de tinta de segurança OVI, tinta opticamente variável conforme 
ângulo de visão;  

3.3.11. Anti-scanner;  

3.3.12. Imagem de fundo integrada de forma harmoniosa com a área destinada à 
impressão da foto; 

3.3.13. Impressão com tinta especial invisível reativa à exposição de luz ultravioleta;  

3.4. GRAVAÇÃO DOS DADOS VARIÁVEIS  

3.4.1. Entende-se por dados variáveis, todos os dados que sejam pertinentes, únicos 
e identifiquem os profissionais registrados no Conselho, como por exemplo: NOME, 
NÚMERO DO REGISTRO, DATA DE REGISTRO, TÍTULO PROFISSIONAL, DATA DE 
IDENTIFICAÇÃO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, FILIAÇÃO, NACIONALIDADE, FOTO, 
ASSINATURA ENTRE OUTROS;  

3.4.2. Estes dados não serão impressos nos cartões, serão feitos, internamente 
nos CRA´s, com hardwares, softwares, mão de obra e demais recursos próprios;  

3.4.3. Portanto, os cartões deverão suportar os seguintes tipos de processo de 
gravação dos dados variáveis:  

3.4.4. A laser, nas diversas camadas de policarbonato até a camada central do corpo 
do cartão (núcleo);  

3.4.5. Ou por termo transferência de cores, também conhecido como sublimação.  

3.5. AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CHIP DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES 
REQUISITOS MÍNIMOS:  

3.5.1. Chip de contato, com memória EEPROM de 72 Kbytes, padrão para receber o 
certificado digital ICP-Brasil;  

3.5.2. Compatibilidade com as normas ISO/IEC 7816;  

3.5.3. Mensagem segura - Troca segura de comandos e de respostas entre o cartão 
e o terminal, de forma encriptada;  

3.5.4. Arquivos de Sistemas Hierárquicos;  

3.5.5. Estado de Máquina (state machine): Característica do sistema operacional 
para execução de determinadas funções;  

3.5.6. Suporte a no mínimo 4 canais lógicos: Permite que mais de um programa 
acesse o software concorrentemente;  

3.5.7. Avançada segurança de hardware;  

3.5.8. Implementação de diversos controles de acesso – Permite a criação de senhas 
para cada função a ser implementada;  

3.5.9. Criptografia de dados com chaves assimétricas;  
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3.5.10. Suporte a algoritmos de criptografia simétricos DES, 3DES;  

3.5.11. Remoção de arquivos (EF) e aplicações (DF);  

3.5.12. Compatível com os certificados emitidos pela ICP-BRASIL V.2 (chave 
criptográfica de 2048 bits e algoritmo criptográfico de sha – 256 e sha – 512)  

3.5.13. Os chips devem ser homologados pelo ITI (Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação); 

 

4. DA SOLICITAÇÃO DE AMOSTRAS 

4.1. A LICITANTE vencedora deverá, sem ônus ou qualquer custo adicional para o CRA-RJ, 
apresentar AMOSTRAS DOS ITENS descritos neste certame, a fim de verificar o 
atendimento aos termos do Edital.  

4.2. O prazo para entrega das amostras será de, no máximo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da solicitação feita pelo pregoeiro na sessão pública do pregão. As amostras 
serão entregues ao pregoeiro;  

4.3. No caso de não atendimento à exigência acima ou no caso de a amostra não ser 
aprovada pela área de avaliação do CONSELHO, o pregoeiro desclassificará a proposta e 
convocará automaticamente a segunda colocada e assim sucessivamente;  

4.4. Depois de vencido o prazo de entrega da amostra não será permitido fazer ajustes ou 
modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante 
deste Termo de Referência;  

4.5. O licitante que enviar a amostra deverá retirá-la no prazo de 2 (dois) dias úteis depois 
da divulgação pelo pregoeiro do resultado da verificação realizada pela área responsável. 

 

5. DAS GARANTIAS MÍNIMAS 

5.1. Contratação de empresa com comprovada especialidade para o fornecimento de 
cartões de identificação com chip PKI, devidamente licenciado e homologado, para 
gravação de certificados de atributos e/ou certificados digitais;  

• TEMPO DE VIDA ÚTIL, MÍNIMA DO CARTÕES:  

• VIDA ÚTIL DO CARTÃO, mínimo: 10 anos;  

• VIDA ÚTIL DO CHIP, mínimo: 5 anos;  

• TEMPO DE GARANTIA PARA DEFEITOS DE FÁBRICAÇÃO DOS PRODUTOS:  

5.2. A garantia para defeitos de fabricação dos cartões e todos os itens de segurança será 
de no mínimo, 1 (um) ano. 
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6. DA QUALIDADE TÉCNICA  

6.1. A empresa licitante deverá comprovar aptidão para cumprimento e entrega dos itens 
descritos neste certame, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido em papel timbrado do 
atestante, constando o cargo e o nome legível do signatário, comprovando que a licitante 
já forneceu, para um mesmo cliente, serviços compatíveis com o objeto da licitação no 
volume mínimo de 40% do volume licitado pelo CRA-RJ; 

6.2. A LICITANTE deverá comprovar, através de documentação, que o seu processo de 
produção das Carteiras é comprovadamente em conformidade com a norma Brasileira da 
ABNT NBR 15540/2013, ou seja a licitante deverá possuir a referida certificação emitida 
pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG, ou Certificação ABNT 15540/2013 
emitida por Institutos Públicos ou Privados de reconhecida capacidade técnica acreditados 
pelo INMETRO referente à comprovação de Sistema de Segurança para Impressão de 
Documentos Confidenciais, bem como atender as demais exigências de segurança e sigilo 
contidas no presente termo, face à particularidade do objeto da contratação;  

6.3. O licitante deverá apresentar toda a documentação descrita neste item na fase de 
habilitação, antes da homologação. A não apresentação ou apresentação não conforme, 
ensejará na desclassificação da licitante, além de sujeitar às sanções cabíveis. 

 

7. DOS PRAZOS E DA ENTREGA 

7.1. Sempre que necessário o CONTRATANTE emitirá a Ordem de Serviço e encaminhará, 
juntamente com os layouts, conforme descrito no ANEXO I – MODELOS DAS CIPs EM 
POLICARBONATO, onde a CONTRATADA analisará e encaminhará ao Conselho amostras, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias, e o Conselho aprovará ou não. Este resultado da 
homologação sobre a amostra será oficialmente notificado à contratada, e se positivo, será 
emitida a Nota de Empenho descrevendo os ITENS e QUANTIDADES; 

7.2. Após a aprovação da(s) amostra(s) por parte do CRA-RJ e o recebimento da Nota de 
Empenho, a empresa contratada deverá entregar todo o material solicitado no prazo de 
até 30 (trinta) dias, contados da data em que for recebida a Nota de Empenho. 

7.3. Dependendo das especificidades/complexidades do serviço a ser executado, o CRA-RJ 
poderá rever o prazo previsto no item 4.1, desde que a empresa contratada apresente 
justificativa técnica, por escrito, demonstrando a inviabilidade de atendimento da 
demanda dentro do prazo fixado. 

7.4. Extraordinariamente, para os trabalhos demandados com urgência, o CRA-RJ poderá 
pedir redução de prazo tanto para apresentação das amostras quanto para entrega dos 
materiais confeccionados. 
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7.5. Na hipótese de material entregue em qualidade inferior à aprovada pelo CRA-RJ, a 
empresa contratada deverá atender às suas expensas a solicitação de substituição do 
material requerido pelo CRA-RJ no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da 
notificação por escrito por parte do CRA-RJ. 

7.6. As amostras, bem como todo material confeccionado, deverão ser entregues na sede 
do CRA-RJ, localizada na Rua Professor Gabizo, 197 – Tijuca  – Rio de Janeiro/RJ – 20271-
064, Setor de Apoio Logístico do CRA-RJ, de segunda à sexta-feira, no horário 
compreendido de 09h00 às 17h. 

7.7. Todos os custos relativos ao transporte, quando da entrega das amostras e/ou do 
material confeccionado, correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA. 

7.8. Todo o material solicitado pelo CRA-RJ deverá ser entregue, adequadamente, 
conforme item 3.1.5. e em hipótese alguma será aceito material diferente do que foi 
aprovado e autorizado. 

7.9. Os materiais confeccionados e entregues pela empresa contratada serão recebidos 
pelo Setor de Logística do CRA-RJ, obedecido o prazo estipulado no item 4.1, da seguinte 
forma: 

7.10. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação; e 

7.11.Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados do recebimento 
provisório. 

7.12. Não será aceito o material com qualquer defeito de fabricação ou avaria ou que o 
layout não tenha sido aprovado pelo CRA-RJ. Se ocorrer tal hipótese, a empresa obriga-se a 
substituí-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da notificação por escrito 
por parte do CRA-RJ, sem qualquer ônus. 
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8. QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO  

8.1. A quantidade anual estimada de Carteiras de Identidade Profissional com chip micro 
processado, que serão confeccionadas de acordo com a demanda, conforme tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

QUANTIDADE 

MÍNIMA POR 

PEDIDO 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

ADMISSÍVEL* 

I

I 

Carteira de Identidade 

Profissional na cor Azul. Unid 6.000 500  

I

II 

Carteira de Identidade 

Profissional na cor Verde. Unid 1.500 300  

I

II 

Carteira de Identidade 

Profissional na cor Cinza. Unid 200 50  

 (*) Preço Unitário Máximo conforme inciso III do art. 9º do Dec. N.º 3.931/2001 

 

8.2. O valor global estimado para a execução dos serviços de que trata este Pregão é de 
R$222.273,33 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta e três reais e trinta e três 
centavos).  

8.3. A rubrica orçamentária sob o número 6.3.1.3.01.01.001 (materiais de expediente) irá 
suportar os custos decorrentes do serviço prestado, existindo orçamento previsto para 
essa despesa. 

8.4. Os recursos necessários para os dispêndios com os serviços licitados correrão por 
conta de verba prevista no orçamento econômico-financeiro do CRA-RJ; 

8.5. O CONTRATANTE não fica obrigado a solicitar a impressão dos materiais em uma única 
vez na quantidade total, podendo fracionar a tiragem a ser impressa, de acordo com o 
interesse a ser atendido, respeitando a quantidade mínima a ser adquirida por pedido. 

9. VIGÊNCIA 

9.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a contar da data de 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
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10. PAGAMENTO  

10.1. O pagamento integral dos materiais solicitados e entregues, será efetuado à empresa 
contratada, em até 10 (dez) dias úteis após a data do recebimento da nota fiscal 
devidamente acompanhada de cópia da(s) Ordem(ns) de Serviço(s) e devido ateste por 
parte do fiscal contrato designado pelo CRA-RJ, deduzida as retenções previstas na 
Instrução Normativa nº 1234/12 da Secretaria da Receita Federal e atestada pelos fiscais 
do CRA-RJ.  

10.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 
tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, 
a Contratada fica ciente que o pagamento ficará condicionado à apresentação obrigatória, 
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, da Declaração de Opção pelo Simples conforme 
modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 1234, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.3. Antes de cada pagamento, o CRA-RJ verificará a regularidade da licitante contratada 
perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, por meio de 
consulta on-line ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo de 
pagamento. 

11. DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  

11.1. O processo de produção do (s) produto (s) a ser (em) entregue (s) deverá observar a 
Norma Brasileira NBR 15540/2013, código de prática para a gestão da segurança da 
informação;  

11.2. Os requisitos de segurança definidos neste Termo de Referência aplicam-se, no que 
for cabível, à toda a confecção do produto da CONTRATADA, incluindo todos softwares de 
apoio e todos os produtos que vierem a ser utilizados durante a vigência do contrato. 

12. DO COMPROMISSO DE SIGILO 

12.1. A empresa licitante interessada em participar do processo licitatório deverá 
apresentar termo de compromisso de sigilo que resguarde a confidencialidade das 
informações a que eventualmente tenham acesso em decorrência de suas atividades 
durante a vistoria e verificação da amostra;  

12.2. A CONTRATADA deve providenciar que os profissionais que atuarem em função do 
contrato estejam obrigados, antes de iniciarem seu trabalho, a conhecer, aceitar e assinar 
termo de compromisso de sigilo que resguarde a confidencialidade das informações a que 
eventualmente tenham acesso em decorrência de suas atividades contratuais. Esses 
termos de responsabilidade devem estar à disposição do CONSELHO, que pode solicitar sua 
apresentação a qualquer tempo;  
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12.3. No mesmo termo, haverá também o compromisso de que todos os profissionais da 
empresa, envolvidos no processo, devem observar e cumprir todas as regras de segurança 
estabelecidas pelo Conselho. 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1. Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do 
objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com 
materiais, equipamentos, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, 
taxas, tarifas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita execução dos serviços.  

13.2. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não 
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por 
problemas na prestação do serviço. 

13.3. Corrigir ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, os materiais que 
apresentem defeitos ou incorreções. 

13.4. Manter sigilo sobre todas as informações fornecidas pelo CRA-RJ postas à sua 
disposição para a execução dos serviços, e não reproduzir ou copiar, total ou parcialmente, 
qualquer documento que lhe seja entregue por meio físico ou eletrônico, exceto nas 
necessidades decorrentes dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

13.5. Comunicar à Contratante, no prazo minimo 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;  

13.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

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

13.8. A Contratada compromete-se a manter a confidencialidade de dados do 
estabelecimento, exceto quando solicitado por ordem judicial e exigidos por Lei. 

 

14. OBRIGAÇÕES DO CRA-RJ 

14.1. Permitir o acesso dos empregados da empresa contratada, devidamente 
identificados, nas dependências do CRA-RJ, para entrega dos materiais nos horários 
estabelecidos. 

14.2. Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos, condições e preços pactuados. 

14.3. Emitir, para cada demanda, as ordens de serviço contendo as 
especificações/informações necessárias à correta execução dos serviços por parte da 
empresa contratada;  
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15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1. 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. 

 

16. DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

  

17. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

17.1. A prestação dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Apoio 
Logístico, cabendo ao funcionário designado, fazer o acompanhamento, a fiscalização do 
contrato e a atestação das faturas correspondentes aos serviços prestados, o que não 
exclui a fiscalização e supervisão do objeto licitado por parte da empresa contratada. 

17.2. À contratada cabe manter preposto durante o período de vigência do contrato, para 
representá-la administrativamente, sempre que for necessário, com o objetivo de sanar 
qualquer demanda, tanto na área de administração de pessoal, quanto do fornecimento de 
materiais, objetos da contratação.  

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 

 

Armando Edson de S. Pinto 

Chefe do Setor de Apoio Logístico 

 

Autorizado por:             
 
           
Adm. Adolpho da Silva Oliveira 
Coordenador de Administração e Finanças 
CRA-RJ 20-17163-3 
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ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 - MODELO DE PROPOSTA 
DE PREÇOS 

Ao 
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro – CRA-RJ 
A/C Setor de Licitações 
Proposta - Pregão Eletrônico CRA-RJ nº 003/2019 

Proposta que faz a empresa __________, inscrita no CNPJ n° ______e estabelecida no (a) 
________, para o fornecimento, de cartões em policarbonato, com chip micro processado, 
inicializado e devidamente homologado para gravação de certificados digitais para o 
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), conforme condições e 
quantidades estabelecidas neste Termo de Referência para atender às demandas do CRA-
RJ, conforme especificações, quantitativos e condições constantes no Edital e seus Anexos 
da licitação informada no preâmbulo desta proposta. 

Representante legal com poderes para assinar a Ata de Registro de Preços 
Nome:  
Cargo: 
CPF: 
RG/Órgão Expedidor: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. 
QUANTIDADE 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO 

VALOR TOTAL 
REGISTRADO 

I 
Carteira de Identidade 
Profissional na cor Azul. Unid. 6.000   

II 
Carteira de Identidade 
Profissional na cor Verde. Unid. 1.500   

III 
Carteira de Identidade 
Profissional na cor Cinza. Unid. 200   

VALOR TOTAL GLOBAL*** R$ 

    *** preço a ser informado no Comprasnet para efeito de lances. 

Importa a presente proposta em R$ ___________________________ (valor por extenso). 

Declaramos ainda: 

1) que esta proposta é válida por ______ (_____) dias, a contar da data de encerramento da sessão 
pública; 

2) que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários 
decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os 
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.  

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxx de 2019. 
Assinatura do representante legal e carimbo 

(A proposta de preços deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa) 
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ANEXO III DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro / CRA-RJ - Órgão Gerenciador, 
com sede na Rua Professor Gabizo, 197 - Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o 
nº 27.907.518/0001-60, neste ato representado pelo Adm WALLACE DE SOUZA VIEIRA - 
Presidente do CRA-RJ, identidade nº 01-13247 CRA-RJ, CPF 011.850.807-59, considerando o 
julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, processo 
administrativo nº 2018400358, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e 
qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade 
cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013 e alterações, e em conformidade com as disposições a seguir: 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa 
visando o fornecimento, de forma parcelada, de cartões em policarbonato, com chip micro 
processado, inicializado e devidamente homologado para gravação de certificados digitais, 
para atender às demandas do CRA-RJ, conforme itens especificados no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital PE SRP nº 003/2019, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
2. DO VALOR, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O valor total global registrado nesta Ata para o período de sua vigência é de R$ 
_____________(_______________), de acordo com a tabela a seguir: 

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO REF. 
QUANTIDADE 
REGISTRADA 

VALOR UNITÁRIO 
REGISTRADO 

VALOR TOTAL 
REGISTRADO 

I 
Carteira de Identidade 
Profissional na cor Azul. Unid. 6.000   

II 
Carteira de Identidade 
Profissional na cor Verde. Unid. 1.500   

III 
Carteira de Identidade 
Profissional na cor Cinza. Unid. 200   

VALOR TOTAL GLOBAL*** R$ 

2.2. Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.  
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3. DA VALIDADE DA ATA 

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura, não podendo ser prorrogada. 

4. DA REVISÃO E CANCELAMENTO 

4.1. A unidade responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de 
Preços do CRA-RJ 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. 

4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 
à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) registrados em Ata 
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

4.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

4.6.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes 
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade 
dos motivos e comprovantes apresentados; e 

4.6.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

4.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

4.8. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.8.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.8.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 

4.8.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

4.8.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
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4.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.8.1, 4.8.2 e 4.8.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

4.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

4.10.1. por razão de interesse público; ou 

4.10.2. a pedido do fornecedor.  

 

5. DO PAGAMENTO 

5.1. Pela prestação dos serviços, o CRA-RJ pagará ao beneficiário da Ata a importância 
indicada como preço unitário do item constante nesta Ata de Registro de Preços resultante 
do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2019, multiplicada pela quantidade adquiridas e indicadas 
na Ordem de Serviço e/ou Empenho. 

5.2. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 
no Termo de Referência do Edital que originou o PE SRP nº 003/2019. 

 

6. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

6.1. A Superintendência do CRA-RJ determinará a unidade responsável pelos atos de 
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e 
indicará, sempre que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a ordem de registro e 
os serviços a serem prestados. 

6.2. A convocação do Fornecedor Beneficiário pelo CRA-RJ será formalizada e conterá o 
endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido. 

6.3. O Fornecedor Beneficiário convocado na forma da condição anterior que não 
comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste edital 
e seus anexos. 

6.4. Quando comprovada a hipótese acima, o CRA-RJ poderá indicar o próximo fornecedor 
ao qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 
aplicação de penalidades. 

 

7. DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O Conselho Regional de Administração / CRA-RJ, localizado na Rua Professor Gabizo, 
197 – Tijuca, Rio de Janeiro - RJ será o Órgão Gerenciador responsável pela condução do 
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conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de 
Registro de Preços dele decorrente. 

7.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao CRA-RJ 
– Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitadas no 
que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 
7.892/13 e suas alterações. 

7.3. Caberá ao Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo 
dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as 
obrigações anteriormente assumidas. 

7.4. Caso haja anuência do Fornecedor Beneficiário, cada órgão usuário poderá adquirir até 
100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preços, 
por órgão. 

7.6. Na hipótese prevista na condição anterior, a contratação se dará pela ordem de 
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

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 do Edital que 
originou o PE SRP nº 003/2019. 

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. 

8.3. A Ata de Registro de Preços não obriga o CRA-RJ a solicitar o quantitativo total do 
objeto deste Registro de Preços ou a firmar contratações em quantidade superior ao 
mínimo a ser contratado, podendo ocorrer licitações específicas para contratação dos 
serviços objetos deste Registro de Preços, obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 

8.4. A(s) solicitação(ões), sua retificação ou cancelamento, total ou parcial serão 
igualmente autorizados por Servidor devidamente designado pela Superintendência do 
CRA-RJ. 

 

9. DA PUBLICAÇÃO E FORO 

9.1. A presente Ata será publicada no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de 
acordo com o que determina o parágrafo Único do artigo 61 da Lei n.º 8.666/93. 
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9.2. Para dirimir as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o 
Foro da Justiça Federal da Cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão oriunda da presente licitação. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxx de 2019. 

 

 

 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ 

Adm. WALLACE DE SOUZA VIEIRA 
CRA-RJ Nº 01-13247 

Presidente  
 
 
 
 

EMPRESA CONTRATADA 
Representante legal  
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ANEXO IV DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2019 

MODELO DA ORDEM DE SERVIÇO 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINSTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO / CRA-RJ 

ORDEM DE SERVIÇO Nº __________                                                            DATA: _____/_____/_____ 

Fornecedor: 

Razão Social:  

CNPJ (MF):  

Endereço:  

CEP:  Cidade:  Estado:  

Fone:  E-mail:  

Contato:  

Responsável pela solicitação 

Nome:  

Cargo:  Setor:  

Fone:  E-mail:  

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

      

      

      

Valor Total Global dos __________ itens:  

 

CRA-RJ FORNECEDOR 

Nome: 
 
Em, _____/_____/______. 
 
 
 

Assinatura e Carimbo 

De acordo:  
      
Em, _____/_____/______. 
 
 
 

Assinatura e Carimbo 

 


