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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2016 
 

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO – CREFITO 7, por 
intermédio de seu Presidente, CLEBER MURILO PINHEIRO SADY, torna público que se encontra aberta, 
nesta unidade, licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, a ser realizada no dia 08/11/2016 às 10h30min em sessão pública pela 
Pregoeira NEILA MASCARENHAS MOTA e equipe de apoio, designados pela Portaria n° 079/2016, por 
meio do Sistema Eletrônico do Banco do Brasil - Licitacoes-e, através do site www.licitacoes-e.com.br, de 
conformidade com as disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos 3.555/2000, 
5.450/2005 e 7.892/2013, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, bem como as 
condições estabelecidas a seguir: 
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a formação de ata de registro de preços, com validade de 12 (doze) 
meses, para futura aquisição de Materiais de Expediente, conforme as características, condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1.2.  A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  
 
1.3 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Portal do 
licitações-e do Banco do Brasil e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
2 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
 
2.1 DIA: 08 de novembro de 2016 
HORÁRIO: 10h30min (Horário de Brasília/DF) 
Local/End. Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br 
 
2.2 O edital poderá também ser obtido por meio do endereço eletrônico http://www.crefito7.org.br. 
Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitação pelo e-mail 
licitacao@crefito7.org.br, por correspondência endereçada a Sra. Pregoeira para o endereço – Avenida 
Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021. 
 
 
3 – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições 
e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.  

3.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique 
as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
3.2. 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.  

3.3. 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, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.  

3.4. 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.  

3.5. 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.  
 
3.5.1. 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.  
 
4 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
4.1. Poderão participar desta licitação: 
4.1.1. Os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante 
deste Edital e seus anexos. 
 
4.1.2. Os interessados que estiverem previamente credenciados junto ao provedor do Sistema do Banco 
do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br, nos termos do Decreto nº 5.450/05. 
 
4.1.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil, onde também deverão 
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua 
correta utilização. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.1.2.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 
ou ao CREFITO 7 responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
4.2 Não poderão participar desta licitação: 
 
4.2.1 Os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, 
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, empresas 
estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo 
CREFITO 7. 
 
4.2.2 Empresas prestadoras que tenham como sócios, gerentes ou diretores, membro ou servidor em 
exercício no CREFITO 7, ocupante de cargo de direção, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o 
terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, bem como empregados a serem 
utilizados no fornecimento que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou servidores 
do CREFITO 7. 
 
4.2.3 Os que estiverem incluídos no rol do Decreto nº 7.203/2010.  
 
4.2.4 Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
5 – DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta exclusivamente 
por meio eletrônico através do sítio www.licitacoes-e.com.br, a partir da data da liberação do edital até a 
data da abertura. 
 
5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições: 
 
a. Redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo 
constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 
b. Indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão 
Eletrônico, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública; 
 
c.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos:  

c.a. valor unitário;  
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c.b. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência 
para cada item;  

c.b.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total 
prevista para o item.  

d.c. Marca;  

c.d. Fabricante;  

c.e. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazos de validade 
ou de garantia, quando for o caso;  

 
d. Incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-
obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, fretes, taxas e outras 
despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital. 
 
5.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com o Pregoeiro, deverá 
ser anexada, em campo próprio disponibilizado pelo Site do Licitacoes-e do Banco do Brasil, no prazo 
estipulado após a convocação. 
 
5.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer 
que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, 
os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame. 
 
5.5 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e 
aceito pelo Pregoeiro. 
 
5.6 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital. 
 
5.7 - A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezesseis anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 
5.8 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em 
campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos 
benefícios previstos nessa lei. 
 
5.9 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante 
às sanções previstas neste edital. 
 
5.10 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  

Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefito7.org.br/ / financeiro@crefito7.org.br 

Delegacia em Aracaju (SE)  

Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Pça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 

 

5.11 - Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem 
prejuízo das sanções previstas nesse edital. 
 
5.12 - Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
encaminhada. 
 
5.13 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
 
5.14 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos. 
 
6 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
6.1 - A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br 
 
6.2 - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
 
6.3 - Cabem as licitantes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
7 - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem 
irregularidades insanáveis. 
 
7.2 - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 
 
8 - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
8.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor 
consignados no registro de cada lance. 
 
8.2. ATENÇÃO: Os lances deverão ser formulados pelo valor por item. 
 
8.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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8.4. Os licitantes somente poderão oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no 
sistema. 
 
8.5. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 
 
8.6. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. Os lances apresentados e 
levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do 
licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 
 
8.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 
 
8.8. Se ocorrer à desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 
 
8.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 
8.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, com indicação do período de tempo para 
apresentação de lances, findo o qual a etapa de lances será automaticamente encerrada de maneira 
aleatória pelo próprio sistema. 
 
9 - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
9.1 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
proceder-se-á da seguinte forma: 
 
9.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as 
exigências deste edital, ser contratada. 
 
9.1.2 Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 
forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, 
estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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9.1.3 A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo 
Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
9.1.4 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório 
prossegue com os demais licitantes. 
 
10 - DA NEGOCIAÇÃO 
 
10.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação. 
 
10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
 
11 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 
11.1 - O Pregoeiro fixará prazo de 60 (sessenta) minutos para reenvio da proposta de preço adequada ao 
último lance. 
 
11.2 - Os documentos remetidos via fax ou por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou 
por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – CREFITO 7, situado na Avenida 
Tancredo Neves, 939 – Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021. 
 
11.3 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula, 
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 
 
11.4 O Pregoeiro poderá solicitar parecer técnico aos funcionários pertencentes ao quadro do CREFITO 7 
ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua decisão. 
 
10.5 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 
 
11.6 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços de mercado. 
 
11.7 Para aceitação da melhor proposta o pregoeiro considerará o menor preço por item e o atendimento 
das condições de habilitação exigidas no Edital. 
 
11.8 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 
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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.  
 
11.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  
 
11.10 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.  
 

11.10.1. 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.  

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

 
11.11. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor 
não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, 
poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o 
preço da proposta vencedora.  
 

 

12 - DA HABILITAÇÃO 
 
12.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante análise da documentação abaixo exigida, sendo 
enviada para o fax (71) 3341-8734 ou digitalizada para o e-mail licitacao@crefito7.org.br, devendo 
posteriormente encaminhar a documentação original com cópia autenticada no prazo de 03(três) dias 
úteis, para o endereço constante no preâmbulo deste Edital, aos cuidados da Sra. Neila Marcarenhas 
Mota,  para verificação da validade dos documentos: 
 
12.1.1 - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede;  
 
12.1.2 - 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;  

12.1.3 - 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;  

12.1.4 - 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 

mailto:licitacao@crefito7.org.br
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ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, 
do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;  

12.1.5 - 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, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;  

12.1.6 - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva;  
 
12.1.7 - Prova de regularidade junto ao INSS; 
 
12.1.8 - Prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa 
Econômica Federal; 
 
12.1.9 - Prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 
Secretaria da Receita Federal; 
 
12.1.10 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante; 
 
12.1.11 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de 
empresa sediada fora do Distrito Federal. 
 
12.1.12 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa, no termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
12.1.13 - Constitui também, condição de habilitação à apresentação de: 
 
12.1.13.1 - Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa, emitidos por entidade pública ou 
empresa privada, que comprove ter a licitante desempenhado, satisfatoriamente, atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 
 
12.1.14 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta constante do Anexo VII, conforme 
Instrução Normativa nº 2 de 16 de setembro de 2009 – MPOG. 
 
12.1.15 - Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 
123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007. 
 
12.1.16 - Sempre que julgar necessário, o pregoeiro poderá solicitar a apresentação do original dos 
documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de 
documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital. 
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12.1.17 - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, 
com indicação do número de inscrição no CNPJ. 
 
12.1.18 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na 
comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
12.1.19 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao 
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
 
12.1.20 - Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este edital. 
 
12.1.21 – Informar, em campo próprio disponibilizado no sistema do e-licitacoes do Banco do Brasil, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
12.1.22 - Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital, a licitante será declarada 
vencedora. 
 
12.1.23- Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor judicial da sede da 
licitante, Justiça Ordinária. 
 
13 - DO RECURSO 
 
13.1 - Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso. 
 
13.2 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante 
vencedor. 
 
13.3 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em 
campo próprio do sistema. 
 
13.4 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a 
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apresentar contra-razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 
 
13.5 - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contra razões de recurso, o 
licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 
 
13.6 - As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 
pela autoridade competente. 
 
13.7 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1 - O objeto deste Pregão será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, salvo 
quando houver 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 homologação deste Pregão 
compete ao Presidente do Conselho  Regional de Fisoterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – 
Crefito 7. 
 
14.3 - O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora em cada Item descrito no Termo de 
Referência anexo a este instrumento. 
 
15 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1 -  Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, 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.  
 
15.2 -   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 no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  
 
15.3 -   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.  
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15.4 -   Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos 
os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) 
item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.  
 
15.4.1 -   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 NOTA DE EMPENHO 
 

16.1. Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado 
para assinar Nota de Empenho. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua 
assinatura.  

16.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar 
possível proibição de contratar com o Poder Público.  
 

16.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

16.2.2. 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 do fornecedor registrado, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento.  

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

16.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – 
CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  
 
16.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação 
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos.  
 
16.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, 
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 
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requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 
demais cominações legais.  
 
17 – DOS PREÇOS 
 

17.1. Os preços são fixos.  

17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações de preços, 
desde que obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 
2013.  
 
18 – DA ENTREGA E 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. O pagamento será realizado até o 20º (vigésimo) dia, contados a partir da data final do período de 
adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado.  

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

20.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na 
nota fiscal apresentada.  

20.4. 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, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.  

20.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.  

20.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital.  
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20.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

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

20.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

20.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

20.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será 
rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.  

20.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.  
 
20.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar.  
 
21 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
21.1. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o 
CREFITO 7, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as seguintes: 
 
21.1.1 Advertência. 
 
21.1.2 Multa, na forma prevista no instrumento convocatório; 
 
21.1.3 Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
21.1.4 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 o contratado ressarcir a 
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Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior. 
 
21.2 - Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, implicará multa 
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
total do contrato, subtraído o que foi executado. 
 
21.3 - Não havendo mais interesse do CREFITO 7 na execução parcial ou total do contrato, em razão do 
descumprimento pelo contratado de qualquer das condições estabelecidas para a prestação dos serviços 
objeto deste certame, implicará multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. 
 
21.4 - O disposto nos itens anteriores não prejudicará a aplicação de outras penalidades a que esteja 
sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 
 
21.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pelo CREFITO 
7 ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
21.6 - Sempre que não houver prejuízo para o CREFITO 7, às penalidades impostas poderão ser relevadas 
ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 
 
21.7 - O não atendimento à convocação para a assinatura do contrato, ato que caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida; ou no caso de não regularização por parte da 
microempresa ou empresa de pequeno porte da documentação prevista neste edital, no prazo também 
previsto neste edital, acarretará em multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
contrato, sem prejuízo de outras cominações legais. 
 
21.8 - A licitante vencedora que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a 
Ata de Registro de Preço, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com a União, e será 
descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e nas 
demais cominações legais.  
 
21.9 - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por 
parte do adjudicatário, na forma da lei. 
 
22 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
22.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@crefito7.org.br. 

mailto:licitacao@crefito7.org.br
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22.2 - O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 
22.3 - Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
22.4 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crefito7.org.br. 
 
22.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico para os interessados. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1. 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.  

23.2. 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.  

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

23.4. 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.  

23.5. 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.  
 
23.6. 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.  

23.7. 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.  

mailto:licitacao@crefito7.org.br
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23.8 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no Avenida Tancredo Neves, 939 
– Esplanada Tower, Sala 101,102,107, Caminho das Árvores, Cep: 41.820-021., ou pelo telefone: (0**71) 
3341-8734, até dois dias úteis antes da data de abertura do Pregão Eletrônico; 
 
23.9 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 
23.10 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o foro da Justiça Federal, Seção 
Judiciária do Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro. 
 
23.11 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Termo de Recebimento Provisório; 
ANEXO III - Termo de Recebimento Definitivo; 
ANEXO IV - Ata de Registro de Preços; 
ANEXO V - Declaração Menor e Fato Impeditivo; 
ANEXO VI - Declaração de Ciência de Edital; 
ANEXO VII - Declaração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII - Planilha Orçamentária. 

Salvador-BA, 01 de Setembro de 2016. 
 
 
 

CLEBER MURILO PINHEIRO SADY 
PRESIDENTE 

 
 

NEILA MASCARENHAS MOTA 
PREGOEIRO 

 
 
 

CAROLINE BARRETO DE ANDRADE SANTANA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 

VÂNIA CORREIA DE MELO SANTOS 
EQUIPE DE APOIO 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Introdução 
1.1 - O presente Termo de Referência visa a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
Materiais de Expediente destinados a atender o Conselho Regional de Fisiterapia e Terapia Ocupacional 
da 7ª Região – Crefito 7, cujas especificações se encontram descritas de forma clara e precisa neste termo 
de referência. 
 

 2. Objeto 
2.2 - Ata de Registro de Preços – ARP, para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de Materiais de Expediente, de acordo com as especificações e quantidades identificadas 
neste termo de referência, tendo esta ARP, validade de 12 (doze) meses. 
 

3. Objetivo 
3.1 O objetivo do presente Termo de referência é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição 
do referido objeto que visa atender às demandas ocasionadas pelo desempenho das atividades 
institucionais do CREFITO 7.  
 

4. Justificativa da Contratação 
4.1 Tendo em vista a constante necessidade de aquisição de Materiais de Expediente, para atender às 
necessidades administrativas, este termo de referência visa suprir esta demanda de forma efetiva.  
4.2 Com a necessidade de entregas parceladas, conforme as necessidades do CREFITO 7 que efetivamente 
se concretizem, e pela natureza e destinação do material, não é possível definir com plena exatidão o 
quantitativo a ser demandado pela Administração, considerando, ademais, a ausência de condições de 
estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do 
armazenamento.  
4.3 Justificadamente, portanto, opta-se por realizar-se a presente licitação, valendo-se do Sistema de 
Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades dos órgãos públicos citados nos 
requisitos fundamentais para utilização desse sistema, previstas no Decreto nº 7.892 de 2013, abaixo 
citadas:  

4.3.1 bens que, por suas características, necessitam de contratações frequentes – os bens licitados 
são necessários durante todo o transcorrer do ano;  
4.3.2 conveniência da contratação parcelada – a contratação se fará de acordo com a necessidade 
dos órgãos envolvidos na ata de registro de preços;  
4.3.3 aquisição de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade – a aquisição 
beneficiará os órgãos usuários, bem como quaisquer entidades locais que desejem fazer uso deste 
Registro de Preços; 
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4.3.4 pela natureza do objeto não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado 
pela Administração - a necessidade de aquisição dos materiais oscilará, em termos de quantidades, 
de maneira diretamente proporcional à quantidade de atividades ou atribuições do órgão público 
e dependerá do vulto e diversidade dos recursos a serem disponibilizados.  

4.4 O objeto do presente instrumento será divido por itens, uma vez que, é obrigatória a admissão da 
adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, 
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação 
de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências 
de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.  
4.5 Os bens a serem adquiridos possuem natureza divisível, ou seja, não precisam ser adquiridos em 
conjunto, podem ser adquiridos separadamente (licitação por item) sem que isso afete o resultado ou a 
qualidade final do produto.  
4.6 Este Termo de Referência visa ainda, atender de forma eficaz, eficiente e efetiva as demandas deste 
Conselho por um período de 12 (doze) meses, por isso, vislumbra-se o Sistema de Registro de Preços. 
 
5. Orgão Gerenciador  
5.1 A Ata de Registro de Preços será gerenciada pelo Crefito 7 – Sede em Salvador/BA. 
 
6. Especificações do objeto 

ITEM DESCRIÇÃO UN. MED 

QUANT. 

MÍNIMA 

QUANT. 

MÁXIMA 

1 APONTADOR C/ DEPÓSITO, FORMATO RETANGULAR 
UNIDADE 15 30  

2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6; preto, grampear 20 fls. 
UNIDADE 15 30  

3 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE,  ATÉ 240FLS 
UNIDADE 1 2  

4 APOIO DE PUNHOS ergonômico  
UNIDADE 15 30  

5 GRAMPOS - Caixa com 5000 unidades, 26/6; grampear 20 fls. 
CAIXA 25 50  

6 GRAMPOS 23/10, grampeia 60 fls - Caixa com 5000 unidades;  
CAIXA 10 20  

7 EXTRATOR DE GRAMPOS - espátula zincado; tipo espátula, caixa com 12 unidades 
CAIXA 1 3  

8 FITA ADESIVA - transparente polip 45x45m; pacote com 4 unidades 
PACOTE 30 60  

9 FITA ADESIVA marrom polip.48mmx40m, pacote com 4 unidadades 
PACOTE 35 70  

10 LÁPIS PRETO - n.2; resistente; sextavado, caixa com 12 
CAIXA 2 4  
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11 COLA BRANCA -  90g; lavável; bico contra entupimentos e vazamentos. 
UNIDADE 50 100  

12 COLA EM BASTÃO - 40g, aplicação em papel e secagem instantânea. 
UNIDADE 25 50  

13 
PINCEL MARCA TEXTO - amarelo; Tinta superfluorescente; não recarregável, cx 
com 12 unid 

CAIXA 15 30  

14 
PINCEL MARCA TEXTO - verde; Tinta superfluorescente; não recarregável, cx com 
12 unid 

CAIXA 15 30  

15 CANETA CORRETIVA - 8ml; Aplicação em papel comum; Prática secagem rápida. 
UNIDADE 15 30  

16 
PAPEL - sulfite 75g 210x297 A4 - cx com 10 resmas, com 500 folhas cada; cor 
branca 

CAIXA 20 40  

17 PAPEL  120g 210x297 couche c/brilho, PACOTE 50 fls 
PACOTE 2 4  

18 ENVELOPE PLÁSTICO - tamanho ofício 24,0x32,5 cm; caixa com 100 unidades. 
CAIXA 5 10  

19 ENVELOPE -  11,4x22,9cm; 75g; c/janela; pacote 1000 UM. 
PACOTE 3 5  

20 ENVELOPE SACO KRAFT natural - 75g 22,9x32,4 cm; pacote 100 unidade 
PACOTE 3 5  

21 ENVELOPE SACO KRAFT natural - 80g 26,0x36,0 cm; pacote 100 unidade 
PACOTE 5 10  

22 ENVELOPE SACO KRAFT natural - 80g; 17,6x25,0 cm; pacote 500 unidade 
PACOTE 1 3  

23 PASTA CATALOGO -  c/100 env. Ofício  c/visor . 
UNIDADE 25 50  

24 
PASTA COM ELÁSTICO - polipropileno transp; dimensões L x A x P: 235 x 350 x 02 
mm. 

UNIDADE 25 50  

25 
PASTA COM ELÁSTICO - polipropileno transp; dimensões L x A x P: 235 x 350 x 50 
mm 

UNIDADE 25 50  

26 
PASTA SANFONADA - plást.; 31 div.; Fech. com elásticos; transp. Tam. 
Ofício.280X380mm. 

UNIDADE 1 2  

27 PASTA SUSPENSA COR VERDE plastificada haste plást. PT 6 UN 
PACOTE 10 20  

28 PASTA REGISTRADOR A-Z Lombo Largo Ofício 
UNIDADE 6 12  

29 ELÁSTICO LÁTEX - amarelo;  número18; resistente, pacote com 1kg. 
PACOTE 2 5  

30 TESOURA DOMÉSTICA - Lâmina em aço inox 8 tamanho 21 cm 
UNIDADE 4 8  

31 RÉGUA - em poliestireno; 20 cm; cristal. 
UNIDADE 10 20  

32 BLOCO ADESIVO - 76x76, 4 BL 100 fls. auto adesivas em papel sufite;Cor amarela. 
UNIDADE 10 20  

33 BLOCO ADESIVO-  38x50, 4 BL 100 fls. auto adesivas em papel sufite;Cor amarela. 
UNIDADE 10 20  

34 

CANETA HIDROGRAFICA - nanquim; Caneta técnica; Ponta de poliéster; Ponteira 
de metal;Tinta resistente à água e luz; cor preta nº 0,3.Tipo Pin FIne Line ou 
similar 

UNIDADE 10 20  
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35 
CANETA ESFEROGRÁFICA - nº 0.7mm; Ponta tungstênio e tampa ventilada; Cor: 
preta. 

UNIDADE 100 200  

36 
CANETA ESFEROGRÁFICA - nº 0.7mm; Ponta tungstênio e tampa ventilada; Cor: 
vermelha 

UNIDADE 30 60  

37 
CANETA ESFEROGRÁFICA - nº 0.7mm; Ponta tungstênio e tampa ventilada; Cor: 
azul. 

UNIDADE 200 450  

38 
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA FIXA - dimensões mínimas 26x35,5 cm; 
em acrílico. 

UNIDADE 1 2  

39 CAIXA ARQUIVO MORTO POLIOND 250x130x350mm verde, CAIXA COM 50 UNID 
CAIXA 15 30  

40 BORRACHA PONTEIRA -  cor branca;  
UNIDADE 50 100  

41 ESTILETE - largo plástico emborrachado; Trava automática; Lâmina 18 mm. 
UNIDADE 3 6  

42 LÂMINA ESTILETE LARGA - compátivel com o item 31, com 10 unidades 
CAIXA 1 2  

43 TINTA PARA CARIMBO -  40ml; preto. 
UNIDADE 10 20  

44 APOIO ERGONÔMICO para os pés com regulagem de altura. 
UNIDADE 15 30  

45 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 1/4 100fls 
UNIDADE 25 50  

46 SUPORTE PARA MONITOR, RETANGULAR 
UNIDADE 20 35  

47 FITA ADESIVA TRANPARENTE polip 12x30, PT 10 RL 
PACOTE 2 5  

48 IMÃ para Quadro Magnético, pacote com 10 
PACOTE 2 5  

49 PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE poliestireno fumê CX 1 UM 
CAIXA 1 2  

50 PERFURADOR METÁLICO 2 Furos Perfuração até 40 Folhas Cor Preto 
UNIDADE 1 3  

51 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, Caixa com 2.500 Unidades, Branco 
CAIXA 10 20 

 
7. Local e Prazo de Entrega dos Materiais 
7.1 Tendo em vista a ausência de local para o armazenamento dos materiais que, normalmente, requer 
extenso espaço físico, e outros que necessitam de locais com acondicionamento adequado quanto à 
exposição às intempéries, faz necessário o pronto atendimento pela contratada para o fornecimento de 
todos os bens, fato evidenciado também pela formação de ata de registro de preços. Desta forma, 
fundamentando-se nos princípios da razoabilidade, celeridade e eficiência, fica estabelecido o prazo de 
15 dias, após o recebimento da nota de empenho, pelo licitante, para a entrega de todos os itens 
constantes na nota de empenho recebida.  
7.2 A entrega dos materiais deverá ser realizada em dias úteis, no horário de 08:00 às 17:00 horas, no 
seguintes locais, dependendo da necessidade do Crefito 7:  
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. 
Salvador/Ba - CEP 41.820.021  
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Telefones: 71-3341-8734 /0800-0717171 
Delegacia em Aracaju (SE) : Rua Pacatuba, Ed. Paulo Figueiredo, nº 254, Lj. 12 – Centro. Aracaju/Se - 
CEP 49.010-150 Telefax: (79) 3224-4761 /0800-0717171 
Delegacia em Vitória da Conquista (BA) : Praça Tancredo Neves, Shopping Conquista Center, 85A, 2º 
piso, S/ 41D – Vitória da Conquista/BA - CEP: 45.000-525 Telefax: (77) 3421-6520 
 
OBS: Estima-se que a maior parte das entregas dos materiais de expediente serão realizados na Sede 
do Crefito 7 em Salvador. 
 
8. Regime de execução 
8.1 O presente Termo de Referência é formulado nos termos da legislação vigente, combinado com as 
normas de direito privado que regulamenta a matéria, bem como as obrigações constantes do processo 
licitatório e que independentemente de transcrição integram o presente instrumento.  
8.2 A Contratada obriga-se a fornecer os materiais, objeto do presente Termo de referência, a partir do 
momento que receber a Nota de Empenho, por meio da qual lhe fica assegurado os recursos necessários 
para o pagamento das referidas despesas.  
8.3 A Contratada obriga-se a entregar os materiais de acordo com as especificações constantes neste 
Termo de Referência. 
8.4 Os materiais entregues serão supervisionados e fiscalizados pela Coordenação do Crefito 7, que 
comunicará à Empresa Contratada quaisquer irregularidades.  
8.5 A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência.  
8.6 A Contratante não se obriga a adquirir a totalidade dos itens registrados, mas apenas os quantitativos 
necessários ao fiel e bom cumprimento das atividades inerentes a ela, estando lá apenas o registro dos 
preços que serão praticados durante sua vigência.  
8.7 Não há um quantitativo mínimo a ser solicitado pelo Contratante, devendo a empresa estimar seus 
custos para, se necessário, entregar uma única unidade do material solicitado, sem ônus para o 
contratante.  
8.8 A Contratada obriga-se a manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

 
9. Da vigência 
9.1 A Ata de Registro de Preços decorrente deste Termo de referência terá vigência de 12 (doze) meses, 
referentes aos exercícios de 2016 e 2017, contados a partir da data de assinatura, ficando o mesmo 
adstrito aos respectivos créditos orçamentários. 
 
10. Impontualidade 
10.1 A impontualidade na entrega do material ora ajustado sujeitará a Empresa vencedora, sem prejuízo 
das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao pagamento de 
multa moratória, não compensatória, de 1% (um por cento), por dia de atraso, calculada sobre o valor da 
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parcela solicitada ou do valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, uma 
vez comunicados oficialmente.  
10.2 A impontualidade de que trata esta Cláusula, se superior a 05 (cinco) dias úteis, resultará, a exclusivo 
critério do CREFITO 7, na imediata rescisão contratual, sujeitando-se a Licitante vencedora as demais 
penalidades previstas neste instrumento. 
 
11. Prazo de Validade da Proposta de Preço 
11.1 O prazo de validade da proposta de preço deverá ser de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura da ata respectiva. 
 
12. Acompanhamento da execução e fiscalização  
12.1 No ato da entrega dos materiais por parte da Contratada, o Crefito 7, realizará o recebimento dos 
materiais em conformidade com as especificações contidas na nota de empenho, podendo inclusive, 
nomear Comissão Especial de Recebimento ou Servidor, dependendo da natureza do bem, ou a critério 
da Administração.  
12.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Pública e não exclui, nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e na sua 
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.  
12.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da contratação deverão ser prontamente 
atendidas pelo Contratado. 
 
13. Das condições do recebimento  
13.1 O recebimento dos objetos se dará através do Termo de Recebimento Provisório – TRP, conforme 
anexo II e posteriormente por Termo de Recebimento Definitivo – TRD, conforme anexo III, procedendo-
se da seguinte forma:  

13.1.1 A Contratante, através do Crefito 7 ( Servidor designado), realizará o recebimento dos 
materiais em conformidade com as especificações, certificando-se do cumprimento das condições 
estabelecidas neste Termo de Referência e tomando todos os procedimentos julgados necessários 
ao recebimento do objeto e, em seguida, emitindo o Termo de Recebimento Provisório – TRP 
(anexo II);  
13.1.2 São inadmissíveis variações de modelos, marcas ou versões de componentes entre os 
materiais de um mesmo item, devendo apresentar rigorosamente a mesma configuração da 
proposta vencedora;  
13.1.3 Concluso o recebimento provisório, o Crefito 7, o servidor designado, irá averiguar as 
especificações técnicas dos materiais e sua conformidade com as exigidas neste Termo de 
referência que devem estar rigorosamente correlacionadas, admitindo-se superioridade da 
proposta vencedora em relação ao Termo de referência, nunca o contrário;  
13.1.4 A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para verificar há conformidade dos 
materiais fornecidos e, uma vez aprovado, emitir o Termo de Recebimento Definitivo – TRD (anexo 
III), que deverá ser atestado/assinado pela Cooredanão, Comissão Especial de Recebimento ou 
Servidor designado, conforme o caso.  
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13.1.5 À Contratada caberá sanar as irregularidades por ventura apontadas no recebimento 
provisório, submetendo, se necessário, outros materiais para nova aferição, quando 
correlacionados, ficando suspensa a emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD, até que 
seja sanado o problema apontado;  
13.1.6 A Contratada deverá substituir às suas expensas os materiais rejeitados no prazo de 15 
(quinze) dias corridos, sob pena de incorrer em sanções legais cabíveis, garantido o contraditório 
e a ampla defesa. 

 
14. Estimativa do valor  
14.1 O valor para aquisição dos materiais descritos neste Termo de referência será estimado através da 
pesquisa de preço realizada pelo Setor Responsável, que fará parte dos autos deste processo licitatório. 
 
15. Do valor da Contratação 
15.1 O valor total da aquisição dos materiais, objeto do presente Termo de referência, será conhecido 
mediante o somatório dos valores das notas de empenhos emitidas em favor das Pessoas Jurídicas 
beneficiárias da ARP originada deste Termo, ficando limitado ao valor registrado. Entende-se por valor 
contratado, os valores das notas de empenho efetivamente liquidadas, desta forma, ficam excluídos os 
valores de notas de empenho canceladas. 
 
16. Dos acréscimos e supressões  
16.1 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, mediante Termo Aditivo, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante máximo de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado da Ata de Registro de Preços, de acordo com o § 1º do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93.  
16.2 As eventuais modificações nos termos deste Termo de referência,poderão ser feitas, com as devidas 
justificativas, nos casos referidos no artigo 65 da Lei das Licitações e Contratos, mediante a formação de 
Termo Aditivo. 
 
17. Da transferência  

17.1 A Contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
 
18. Da Classificação Orcamentária 
18.1 A classificação orçamentária será: Rubrica Material de Consumo, Código: 6.2.2.1.1.01.04.03.001 e 

Elemento: Materiais de Expediente,  Código 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001, a qual constará nos autos do 

Processo Administrativo.  

 
19. Atesto e pagamento da nota fiscal  
19.1 A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pelo próprio fornecedor, obrigatoriamente com o número 
de inscrição do CNPJ/MF, apresentado no documento de proposta, bem como na Nota de Empenho.  
19.2 A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada na forma eletrônica consoante protocolo de ICMS nº 85 
de 09 de Julho de 2010.  
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19.3 O Atesto da Nota Fiscal/Fatura referente à entrega dos materiais objeto desta licitação caberá ao 
funcionário que receber e conferir o material, somente após emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
– TRD (anexo III), com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias, na forma prevista na Lei n° 
8.666/93.  
19.4 O pagamento a ser feito pelo Crefito 7, no valor dos materiais efetivamente entregues pela 
Contratada, devidamente discriminados nas respectivas notas Fiscais/Faturas apresentadas pela 
Contratada, considerando-se o preço registrado na ata. O “atesto” fica condicionado à verificação da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das 
obrigações assumidas.  
19.5 O pagamento será efetuado em moeda nacional, até o 20º (vigésimo) dia útil ao fornecimento dos 
materiais entregues ou mesmo de sua totalidade, após processamento interno por parte do CREFITO 7, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura por efetivamente entregue e atestada pelo funcionário 
responsável pelo recebimento do material.  
19.6 O pagamento só será liberado se a licitante estiver em situação regular junto ao SICAF.  
19.7 O CREFITO 7 reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a entrega dos 
materiais não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita no momento da licitação e 
eventual assinatura de Contrato, se houver. 
19.8 O CREFITO 7 poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Termo de Referência.  
19.9 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
 

20. Responsabilidades e obrigações da contratante  

20.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços, bem como atestar, na Nota 
Fiscal/Fatura, a entrega dos materiais.  
20.2 Efetuar os pagamentos à Empresa vencedora, correspondente à entrega dos materiais, dentro do 
prazo estipulado neste Termo.  
20.3 Incumbe à Contratante providenciar, a sua conta, a publicação do extrato da Ata de Registro de 
Preços e/ou Contrato, no Diário Oficial da União, no prazo de 20 (vinte) dias a partir da data de assinatura, 
com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência.  
20.4 Aplicar à Empresa vencedora as penalidades regulamentares e contratuais.  
20.5 Fornecer à licitante vencedora todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais 
condições necessárias à execução da Ata de Registro de Preços.  
20.6 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na 
entrega dos materiais recebidos, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.  
20.7 Caberá ainda subsidiariamente à contratante as seguintes obrigações:  

20.7.1 Propor todas as facilidades necessárias para que a Contratada possa cumprir as condições 
estabelecidas neste Termo de referência e Ata/Contrato posterior;  
20.7.2 Informar à Contratada sobre qualquer irregularidade apresentada nos materiais adquiridos;  
20.7.3 Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no presente instrumento 
contratual;  
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20.7.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da Contratada. 

 
21. Responsabilidades da contratada  

21.1 Entregar os materiais, objeto da presente licitação, de acordo com as especificações constantes neste 
Termo de Referência.  
21.2 Assumir todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e o CREFITO 7 não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
processo licitatório.  
21.4 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação.  
21.5 Corrigir, às suas expensas, quaisquer danos causados à Administração, decorrentes da utilização dos 
bens de seu fornecimento.  
21.6 Fica obrigada durante a vigência da ARP, manter em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
21.7 Fornecer os materiais ora licitados, dentro de elevados padrões de qualidade, com os veículos e 
materiais apropriados, em quantidade compatível para a adequada entrega, conforme Termo de 
Referência. 
21.8 Entregar os materiais, objeto da licitação, pelo preço apresentado na proposta final da licitante 
vencedora.  
21.9 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por 
seus empregados durante a execução do serviço de entrega dos materiais, ainda que no local onde sejam 
entregues.  
21.10 Zelar pela perfeita entrega dos materiais contratados, devendo as falhas que porventura venham a 
ocorrer serem sanadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação formal 
da Administração.  
21.11 Responder por todos os danos causados por seus empregados, voluntária ou involuntariamente à 
União ou terceiros, na prestação dos serviços de entrega dos materiais contratados, até mesmo no ato da 
própria entrega, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o IFRR de todas e 
quaisquer reclamações que possam surgir.  
21.12 Substituir, sempre que exigido pelo Contratante desde que haja justificação por parte desta, 
qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público.  
21.13 A Contratada, subsidiariamente, obriga-se a:  

21.13.1 Manter o atendimento padrão recomendado pelo fabricante e de acordo com as Normas 
Técnicas Brasileiras;  
21.13.2 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais, tais como: 
pessoal, ferramentas, salários, impostos, transporte, alimentação e outros;  
21.13.3 lnstruir, durante o transporte, os operadores/transportadores dos materiais sobre o 
uso/transporte adequado dos dispositivos;  
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21.13.4 Ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;  
21.13.5 Ser responsável, ainda, por danos causados diretamente a qualquer bem de propriedade 
da Contratante em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados e/ou entregues;  
21.13.6 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação;  
21.13.7 Não sublocar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;  
21.13.8 Sujeitar-se à fiscalização por parte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Roraima, no decorrer da entrega dos materiais;  
21.13.9 A Contratada deve manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
Licitação. 

 
22. Penalidades e sanções  

22.1 A Empresa vencedora deverá cumprir fielmente os prazos estabelecidos neste Termo sob pena de 
sofrer as sanções previstas no art. 109 da Lei de 8.666/93.  
22.2 Sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, o licitante vencedor ficará sujeito às seguintes 
penalidades:  
22.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração do CREFITO 7 poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  

22.3.1 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do IFRR, pelo prazo de até 02 (dois) anos.  
22.3.2 Impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, garantido o direito prévio ao contraditório e à ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:  

22.3.2.1 Deixar de assinar a ata;  
22.3.2.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto desta Licitação;  
22.3.2.3 Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
22.3.2.4 Comportar-se de modo inidôneo;  
22.3.2.5 Fizer declaração falsa;  
22.3.2.6 Cometer fraude fiscal;  
22.3.2.7 Falhar ou fraudar na entrega dos materiais adquiridos;  
22.3.2.8 Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste Termo de 
Referência;  
22.3.2.9 Recusar-se a entregar, injustificadamente, no prazo estabelecido neste Termo de 
Referência, os materiais licitados;  
22.3.2.10 Não entregar os materiais licitados, no prazo estabelecido neste Termo de 
Referência.  
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22.4 Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 
Administração do CREFITO 7, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades cabíveis.  
22.5 As penalidades de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CREFITO 7 ou a 
Administração Pública poderão ser aplicado à licitante vencedora juntamente com a de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, quando possível.  
22.6 Havendo ações comissivas ou omissivas por parte da Empresa vencedora que, embora não estejam 
previstas neste Termo de Referência, mas que firam os princípios gerais da Administração Pública e 
ensejem possibilidade de punição por parte do CREFITO 7, estas serão levadas ao conhecimento da 
autoridade superior responsável com a finalidade de se tomar as devidas providências. 
 
23. Cancelamento do registro de preço do proponente  

23.1 O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a pedido, quando:  

23.1.1 Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 
execução da ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;  
23.1.2 O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais licitados.  

23.2 Por iniciativa do CREFITO 7, quando: 
23.2.1 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado;  
23.2.2 Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório;  
23.2.3 Por razões de interesse Público, devidamente motivada e justificada;  
23.2.4 Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;  
23.2.5 Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da 
Ata de Registro de Preço;  
23.2.6 Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas 
na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 

 
24. Disposições gerais  

24.1 Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Contratante.  
24.2 À Contratante fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação 
dos equipamentos, estes não estiverem em perfeitas condições e de acordo com as especificações 
estipuladas neste Termo de Referência. 
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ANEXO II 
 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – TRP 
 
 

Nos termos do Processo n.° _______________________, o Crefito 7, encaminha a empresa CONTRATADA, 
<NOME DA EMPRESA> o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – TRP, referente ao fornecimento do(s) 
materiais abaixo discriminado(s), objeto do Pregão nº xxxx/xxxx e/ou Contrato º xxxx/xxxx e Nota de 
Empenho 201XNEXXXXXX:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.  
Local, ______de______________de 201x.  
 
 
_________________________________________ 
Responsável 
(Assinatura e Carimbo) 
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ANEXO III 

 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD 

 
 
Nos termos do Processo n.° _______________________, o Crefito 7, encaminha a empresa CONTRATADA, 
<NOME DA EMPRESA> o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO – TRD, referente ao fornecimento dos 
materiais abaixo discriminados, objeto do Pregão nº xxxx/xxxx e/ou Contrato º xxxx/xxxx e Nota de 
Empenho 201XNEXXXXXX::  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________.  
Local, _____________de_________de 201x  
 
 
Responsável 
(Assinatura e Carimbo)  
 
Nome:________________________  
(assinatura/carimbo)  
Nome:________________________  
(assinatura/carimbo)  
Nome:________________________  
(assinatura/carimbo) 
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ANEXO lV 

 
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONSELHO REGIONAL DE FISOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA SÉTIMA REGIÃO – CREFITO 7 

BA/SE 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N.º 02/2016 

 

O CONSELHO REGIONAL DE FISOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO, Entidade de 
Fiscalização da Profissão de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região Bahia/Sergipe, Lei nº 6.316 - 
de 17 de Dezembro de 1975, com sede na Avenida Tancredo Neves, Edf. Espalana Tower, nº 939, sala 101, 
Caminho das Árvores, Salvador/BA, CNPJ n.º 16.300.642/0001-46, por intermédio de seu representante 
legal, nos termos da Lei 6.316, de 17 de Dezembro de 1975 e conforme Reunião Extraordinária de Plenário 
nº 24, de 01/04/2014 (Ata de Tomada de Posse dos Conselheiros Efetivos do Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sétima Região – Crefito 7, Eleitos para o Quadriênenio 2014-2018), 
neste ato representado pelo seu Presidente, CLEBER MURILO PINHEIRO SADY, brasileiro, divorciado, 
fisoterapeuta, portador da Carteira de Identidade n.º 02279449-25 SSP/BA, CPF n.º 365.546.425-87, 

considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº 01/2016, publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, 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 nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 
no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:  
 
1. DO OBJETO  
1.1. A presente Ata tem por objeto a Aquisição de Material de Expediente para atender o Crefito 7, 
especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 05/2016, 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:  
 
3. VALIDADE DA ATA  
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo 
ser prorrogada.  
 
4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
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4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 
(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.  
 
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) 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.  

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

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

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

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

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

4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:  
4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;  
4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável;  
4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou  
4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).  

 
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

4.9. 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:  

4.9.1. por razão de interesse público; ou  

4.9.2. a pedido do fornecedor.  
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5. CONDIÇÕES GERAIS  
5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. É vedado efetuar acréscimos nos 
quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 
da Lei nº 8.666/93.  
 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  
 
5.3. 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 2014.  
 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos 
participantes (se houver).  
 
 
 
Local e data 
Assinaturas 
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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ANEXO V 

 
MODELO DA DECLARAÇÃO MENOR E FATO IMPEDITIVO 

 
(NOME DA EMPRESA) ____________________________________________________,  
CNPJ Nº _____________________________________________________________, sediada  
___________________________________________________________ (endereço completo)  
_______________________________________________________________  
 

I) DECLARA, que não possui em seu quadro de pessoal de empregados(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, alvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7 º da Constituição Federal, inciso V do art. 
27 da Lei 8.666/93, com redação determinada pela Lei nº 9.854/99, e do inciso XIII do art. 4º 
da Lei nº 10.520/2002;  

 
II) DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes à 

emissão das certidões apresentadas ou ao registro junto ao Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - SICAF (conforme for o caso), impeditivos de habilitação no 
presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores, em cumprimento ao art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.  

 
___________, _______ de ______________ de 2016. 

 
 

_____________________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
Nome ou carimbo: ____________________________________________________  
Cargo ou carimbo: ____________________________________________________  
 
Nº da cédula de identidade e Órgão emitente: ________________________ 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE EDITAL 

 
 

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 
que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 05/2016 
– CREFITO 7.  
 
 

Boa Vista/RR, _______ de ______________ de 2016. 
 
 

_____________________________________________ 
(assinatura do declarante) 

 
 

 
 
Nome ou carimbo: ____________________________________________________  
Cargo ou carimbo: ____________________________________________________  
Nº da cédula de identidade e Órgão emitente: ________________________ 
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ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
............................................................., como representante devidamente constituído de CNPJ 
....................................., empresa ............................................ doravante denominado 
...................................................................., para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico pregão nº 
05/2016 do CREFITO 7, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que:  
 
a) proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico pregão nº 05/2016 do CREFITO 7 Foi 
elaborada de maneira independente pelo .............................................................. e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico pregão nº 04/2016 do CREFITO 7, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico pregão nº 03/2016 
do CREFITO 7, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Pregão Eletrônico pregão nº 04/2016 do CREFITO 7, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
  
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico pregão nº 04/2016 do CREFITO 7, quanto a 
participar ou não da referida licitação;  
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão pregão nº 04/2016 do CREFITO 7, 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico pregão nº 04/2016 do CREFITO 7 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;  
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico pregão nº 04/2016 do 
CREFITO 7 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do CREFITO 7 antes da abertura oficial das propostas; e  
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la.  
...............................................................  
EMPRESA  
........................................................  
CNPJ  
..........................................................................................  
PROPRIETÁRIO/REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 
 

PLANILHA ORCAMENTÁRIA MATERIAIS DE EXPEDIENTE 

ITEM DESCRIÇÃO UN. MED QUANT. 

R$ MÉDIO 

UNITÁRIO 

R$ MÉDIO 

TOTAL  

1 APONTADOR C/ DEPÓSITO, FORMATO RETANGULAR 
UNIDADE 30  1,73 51,90 

2 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6; preto, grampear 20 fls. 
UNIDADE 30  13,49 404,57 

3 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE,  ATÉ 240FLS 
UNIDADE 2  143,97 287,93 

4 APOIO DE PUNHOS ergonômico  
UNIDADE 30  39,23 1.177,00 

5 GRAMPOS - Caixa com 5000 unidades, 26/6; grampear 20 fls. 
CAIXA 50  4,09 204,38 

6 GRAMPOS 23/10, grampeia 60 fls - Caixa com 5000 unidades;  
CAIXA 20  14,97 299,30 

7 
EXTRATOR DE GRAMPOS - espátula zincado; tipo espátula, caixa 
com 12 unidades 

CAIXA 3  12,51 37,54 

8 
FITA ADESIVA - transparente polip 45x45m; pacote com 4 
unidades 

PACOTE 60  10,55 633,00 

9 
FITA ADESIVA marrom polip.48mmx40m, pacote com 4 
unidadades 

PACOTE 70  11,94 836,08 

10 LÁPIS PRETO - n.2; resistente; sextavado, caixa com 12 
CAIXA 4  6,61 26,43 

11 
COLA BRANCA -  90g; lavável; bico contra entupimentos e 
vazamentos. 

UNIDADE 100  3,49 349,33 

12 
COLA EM BASTÃO - 40g, aplicação em papel e secagem 
instantânea. 

UNIDADE 50  6,25 312,50 

13 
PINCEL MARCA TEXTO - amarelo; Tinta superfluorescente; não 
recarregável, cx com 12 unid 

CAIXA 30  17,08 512,40 

14 
PINCEL MARCA TEXTO - verde; Tinta superfluorescente; não 
recarregável, cx com 12 unid 

CAIXA 30  17,08 512,40 

15 
CANETA CORRETIVA - 8ml; Aplicação em papel comum; Prática 
secagem rápida. 

UNIDADE 30  5,36 160,80 

16 
PAPEL - sulfite 75g 210x297 A4 - cx com 10 resmas, com 500 
folhas cada; cor branca 

CAIXA 40  160,20 6.408,00 

17 PAPEL  120g 210x297 couche c/brilho, PACOTE 50 fls 
PACOTE 4  13,18 52,72 

18 
ENVELOPE PLÁSTICO - tamanho ofício 24,0x32,5 cm; caixa com 
100 unidades. 

CAIXA 10  26,45 264,47 

19 ENVELOPE -  11,4x22,9cm; 75g; c/janela; pacote 1000 UM. 
PACOTE 5  131,17 655,87 

20 
ENVELOPE SACO KRAFT natural - 75g 22,9x32,4 cm; pacote 100 
unidade 

PACOTE 5  27,69 138,43 

21 
ENVELOPE SACO KRAFT natural - 80g 26,0x36,0 cm; pacote 100 
unidade 

PACOTE 10  16,38 163,83 
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22 
ENVELOPE SACO KRAFT natural - 80g; 17,6x25,0 cm; pacote 500 
unidade 

PACOTE 3  40,12 120,36 

23 PASTA CATALOGO -  c/100 env. Ofício  c/visor . 
UNIDADE 50  25,77 1.288,50 

24 
PASTA COM ELÁSTICO - polipropileno transp; dimensões L x A x 
P: 235 x 350 x 02 mm. 

UNIDADE 50  2,34 117,00 

25 
PASTA COM ELÁSTICO - polipropileno transp; dimensões L x A x 
P: 235 x 350 x 50 mm 

UNIDADE 50  3,81 190,67 

26 
PASTA SANFONADA - plást.; 31 div.; Fech. com elásticos; transp. 
Tam. Ofício.280X380mm. 

UNIDADE 2  32,64 65,28 

27 PASTA SUSPENSA COR VERDE plastificada haste plást. PT 6 UN 
PACOTE 20  18,78 375,60 

28 PASTA REGISTRADOR A-Z Lombo Largo Ofício 
UNIDADE 12  11,66 139,92 

29 
ELÁSTICO LÁTEX - amarelo;  número18; resistente, pacote com 
1kg. 

PACOTE 5  18,59 92,95 

30 TESOURA DOMÉSTICA - Lâmina em aço inox 8 tamanho 21 cm 
UNIDADE 8  6,87 54,99 

31 RÉGUA - em poliestireno; 20 cm; cristal. 
UNIDADE 20  1,39 27,73 

32 
BLOCO ADESIVO - 76x76, 4 BL 100 fls. auto adesivas em papel 
sufite;Cor amarela. 

UNIDADE 20  18,16 363,13 

33 
BLOCO ADESIVO-  38x50, 4 BL 100 fls. auto adesivas em papel 
sufite;Cor amarela. 

UNIDADE 20  10,53 210,60 

34 

CANETA HIDROGRAFICA - nanquim; Caneta técnica; Ponta de 
poliéster; Ponteira de metal;Tinta resistente à água e luz; cor 
preta nº 0,3.Tipo Pin FIne Line ou similar 

UNIDADE 20  10,20 203,93 

35 
CANETA ESFEROGRÁFICA - nº 0.7mm; Ponta tungstênio e tampa 
ventilada; Cor: preta. 

UNIDADE 200  0,72 143,33 

36 
CANETA ESFEROGRÁFICA - nº 0.7mm; Ponta tungstênio e tampa 
ventilada; Cor: vermelha 

UNIDADE 60  0,72 43,00 

37 
CANETA ESFEROGRÁFICA - nº 0.7mm; Ponta tungstênio e tampa 
ventilada; Cor: azul. 

UNIDADE 450  0,72 322,50 

38 
CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA FIXA - dimensões 
mínimas 26x35,5 cm; em acrílico. 

UNIDADE 2  43,61 87,22 

39 
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIOND 250x130x350mm 
verde, CAIXA COM 50 UNID 

CAIXA 30  173,15 5.194,60 

40 BORRACHA PONTEIRA -  cor branca;  
UNIDADE 100  0,13 13,00 

41 
ESTILETE - largo plástico emborrachado; Trava automática; 
Lâmina 18 mm. 

UNIDADE 6  6,71 40,26 

42 
LÂMINA ESTILETE LARGA - compátivel com o item 31, com 10 
unidades 

CAIXA 2  3,13 6,25 

43 TINTA PARA CARIMBO -  40ml; preto. 
UNIDADE 20  3,17 63,33 

44 APOIO ERGONÔMICO para os pés com regulagem de altura. 
UNIDADE 30  49,47 1.484,20 

45 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA 1/4 100fls 
UNIDADE 50  7,52 375,83 
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46 SUPORTE PARA MONITOR, RETANGULAR 
UNIDADE 35  38,97 1.363,83 

47 FITA ADESIVA TRANPARENTE polip 12x30, PT 10 RL 
PACOTE 5  8,19 40,97 

48 IMÃ para Quadro Magnético, pacote com 10 
PACOTE 5  10,33 51,67 

49 PORTA LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE poliestireno fumê CX 1 UM 
CAIXA 2  8,76 17,52 

50 
PERFURADOR METÁLICO 2 Furos Perfuração até 40 Folhas Cor 
Preto 

UNIDADE 3  51,99 155,97 

51 
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, Caixa com 2.500 
Unidades, Branco 

CAIXA 20 106,20 
2.124,00 

TOTAL PARA 12 MESES (VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS) 

 

R$     28.267,03  

 


