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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE SUL

sêtor Requisitante: ASSESSORIA DA PRESIDENCIA

Matrícula:47796Responsável pela Demanda: Jorge Lírio

Telefone: (51) 3254 -9402

Objeto: Aquisição de 2 (duas) fragmentadoras/trituradoras de papel

501 3 - Aquisição de Bens de Consumo

6.3.2.'1.0-3.01.002 - Máquinas e equipamentosConta Contábil

R$ 3.000,00Valor Estimado

í. JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DAAQUISIÇÃO:

considerando a necessidade de reposição de uma máquina fragmentadora à Direção

Executiva e aquisição de uma outra unidade do objeto, para a Presidência, setores que

possuem demandaé destes aparelhos devido à natureza de suas atividades e a quantidade de

documentos gerados, que evêntualmente precisam ser descartados, pois muitos destes

possuem dadõs pessoais, sendo necessária a sua destruição, de forma fragmentada'

2. Especificações e quantitativos da aquisição:

a) Especificações da máquina fragmentadora:

capacidade de corte simultâneo de, no mínimo, 10 folhas de papel A4 (gramatura 7 Sgrlm2);

Nível mínimo de segurança P-2 ou P-3, conforme norma DIN lnternacional; Função reversão;

Acionamento por botão liga/desliga, com sensor eletrônico; Abertura de inserção mínime de

23omm; Possuir cesto para resíduos com capacidade aproximada para 15 a 20 litros; sênsor

de aquecimento e sobrecarga; NÍvel de ruído máximo de 70gb.; Tampa bloqueadora de acesso

as lâminas; Tempo mÍnimo de uso: 2 min.; Tensão Bivolt ou 110v.; cabo de força de no mínimo

í metro.

b) Quantidade: 02 unidades.

3. Previsão de data e local de entrega do material:

sede do cRcRS - Rua Gutemberg, n.o "151 - 14o andar - Petrópolis - Porto Alegre-Rs - CEP

91310-0í0.

Previsão da aquisição em 0412022.

Atendimento ao público: Av. senador Tarso Dutra, t 70, loja I o I - bairro Petrópolis - Porto Aleg re / RS - CEP: 90690 ',l 40

I 5l - andares 1 I ", l3' e l4' - bairro Petrópolis Pono Alegre/Rs - CEP: 91310-010

Telefone: (51) 3 2 54-9400

crcrs@crcrs,org.br - www.crcrs.org.br

Adm inistrativo: Rua Cutemberg,

Email : jorgelirio@crcrs.org.br

Projeto



r§ CRC Conectados na êvoluçâo
Fb
prpc.3.h:_Z?

4. lndicação dos membros da equipe de planejamento e o responsável pela fiscalização.

PLANEJAMENTO: FISCAL DA CON

Minor

ncta Operacional

Ante o exposto, solicitamos sua autorização para instaurar processo administrativo para

aquisição/contratação do objeto-

Porto Alegre, 21 de março de 2022.

o

n

ROMOALDO
Coordenador da S de Compras e Suprimentos

De acordo:

Contador MARCIO S SILVEIRA
Presidente RCRS

Atendimento ao público: Av.senadorTarso Dutra, l70, loja lol - bairro Petrópolis Pono Alegre/Rs - cÉP: 90690-140

Administrativo: Rua cutemberg, l5l - andares I1", l3'e t4'- bairro Petrópolis - Porto AlegÍe/Rs - cEP: 91310-010

Telefone: (51 ) 3 2 54-9400

crcrs@crcrs.org.br www.crcrs org'br

I
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A Fragmentadora GBC PSX12-06 é ideal para uso doméstico e na rotina de

microãmpresas com necessidade de eliminar o excesso de papelada de maneira segura.

ó Àoa"fà, projetado com design leve e compacto para garantir utitidade portrítil, além

da possibilidaãe de acomodação em pequenos espaços, foi desenvolvido para uso

individual, mas pode ser compartilhádo com até duas pessoas' A máquina fragmenta

manualmente atá 12 folhas com clipes e grampos pequenos fixados nos cantos'

MODO DEUSO

Basta inserir os papéis no compartimento de alimentação, localizado na tampa da

ÁÀqrir", 
" 

p.orioios rolos ,á"n"*t"gurn de puxar as páginas para finalizar a

fragmentação.
ATRIBUTOS
. Fragmenta ate 12 folhas manualmente

Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação

Cimáquinas Comércio de Máquinas para Escritório

Av. Pará, 7 Lt, CEP 90240-591
Bairro Navegantes, Porto Alegre - RS

www.cimaquinas.com.br
cimaquinas@cimaquinas.com.br
5L3342-3797
cN PJ. 90102 955 lOO0].-42
rNSC EST. 09610927263

-Possui tecla de reversão.

o Indicador de resfriamento: Sim

o Nível de ruído: 62dB

o Nível de Segurança: P-3

o Número de Usuários: 1-2

o Potência:355W
o Segurança das Mãos: Sim
o Tempo de funcionamento: 06 minutos

o Tempo de rePouso: 60 minutos

o Voltagem: l27V
o Garantia deste orçamento 10 dias

Valor....... ...1.295,00

Entrega sob encomenda de 05/10

dias
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FRAGMENTADORA DE PAPET 12 FOTHAS CORTE EM

PSX12-06
PARTíCUTAS 127V

cóD:333ó89

A Fragmentadora GBC PSX12-Oó e ideal para uso doméstico e na rotina de microempresas com

necessidade de eliminar o excesso de papelada de maneira segura. O modelo, projetado com design leve e

compacto parâ garantir utilidade portátil, além da possibilidade de acomodação em pequenos espaços, foi

desenvolvido para uso individual, mas pode ser compartilhado com até duas pessoas' A máquina

Í.aqmenta manualmente até 12 folhas com clipes e grampos pequenos fixados nos cantos.

MODO DE USO

Basta inserir os papéis no compartimento de alimentaçáo, localizado na tampa da máquina, e pronloi í''::

rolos se encarregam de puxar as páginas para Íinalizar a fragmentação'

AT R IB UTOS

. Fragmenta até 12 folhas manualmente

Destrói clipes e Srampos pequenos fixados em papéis

Possui cesto com capacidade de 23 litros

r-rvel de ruÍdo de ó2dB

Garantia de 2 anos contra defeitos de Íabricação

2910312022 1 5:45 Fragmentadora de Papel 12 folhas Corte êm Parliculas 127V PSX12-06 - GBC - Escíitório, Fragmentadora - Tilibrá

Detalhes

. Capacidade de Fragmentação: 12 folhas

. Capacidade do cesto: 23litros
o Corrente:2.8 A
. Corte: Corte em PartÍculas
. Fragmente também: clipes e grampos no papel

. Garantia:2 Anos

. lndicador de resÍriamento

. Nível de ruído: ó2dB

. Nível de Segurança: P-3

. Número de Usuários: t-2

. Potência:355W

. Segurançe das Mãos

. Tempo de funcionamento: 0ó minutos

. Tempo de repouso: ó0 minutos

https:/ Mirv/.tilibra.com.br/êscíltorio/Íragmentadora/gbcJÍragmontâdora-ds-papêl-12-íolhas-corte6Ín-pârlicÚlâs-'127v-psx12-06
2lB

í'
I
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COTAçÃO FRAGÍi,IENTADOR,A - CRCRS

De : CRCRS - l,4aximiliano Fagundes Neumann <max@crcrs.org.br>

assunto : coTAÉo FRAGMENTADORA - CRCRS

Para : cimaquinas@cimaquinas.com.br

Fls.-_-
P'oc3k .22.

sex, 25 de mar de 2022 73i22

As imagens externas não são exibidas. Exibir as im qens abaixo

Prezados

Dispensa de Licitação

oconselhoRegionatdecontabilidâdedoRioGrandedosul(cRcRs)estáorganizandoprocessodecomprade:

4, DESCRTçÃO DO OBTETO

4.1, MATERTATS PARA MAI{UTENçÃo Or stÍrs Hóvtrs

- 4.1,1. Item O1: ÂQUI$çÃo DE MÁQUINA FRAGI'TEIiITADORA/TRIruRADORA DE PAPEL

a) -Capacidade de coÍte simultáneo de, no minimo, 1O folhas de papel A4 (gramatuÍa 75grlm2);

b) -Nível mínimo de segurança P-2 ou P-3, conforme norma DIN Intemacional:

c) - Funçáo ÍeveÍsáo;

d) -Acionamento por botáo liga/desliga, com sensor eletÍÔnic';

e) -AbeÍtura dê inserÉo mínima dê 230mm'

0 - Passuir cesto para reslduos com capacidade aproximada para 15 a 20 litros;

g) -sensor de aquecimento e sobrecarga;

h) -Nivel de ruído máximo de 70db ;

i) -Tampa bloqueadora de acesso as lâminâs;

j) - Tempo mínimo de uso: 2 minutos:

.! k) -Tensáo Bivolt ou 1í0v.;

l)- câbo de força de no mlnimo l metro'

m) - Ouantidade: 2 (duas) unidadês'

lnÍormar marca e valor unitário.

Para habilitaÊse à participaçáo, é necessário inÍormar' via e-maili

Râzáo social e nome fanta§ia da empresa;

Endereço da sede; e CNPJ.

Em um segundo mornento, será necessário apresentar' dentre outros documentos

Certidáo de regulaÍidade fiscalemitida pela Recêita Federaldo Brasil;

Certidào de regulaÍidade fiscal do FGTS' emitida pela Caixa Econômica Federal'

Cordialmente.

MAXIMTLIANO F. NEUMANN
Supervisor de Apoio às Atividades de Compras

https://zimbra.crcrs.org.br/h/printmessage?id:43331&tz:America/Sao 
Paulo 2910312022

Zimbra
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(5r) 3254-9415
www. crcÍs.org. br

https://zimbra.crcrs.org.br,4r./printmessage?id-4333 I &tz=America/Sao Paulo 29t0312022
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Porto Alegre, 3'l de março de 2022.

VALOR TOTAL

ConÍorme disposto, apresentamos para sua apreciação' as propostas abaixo

especificadasnoquadrodemonstrativo,obtidasemconsultasaempresas,visandoa
aquisiçãodeduasmáquinasfragmentadoras/trituradorasdepapel,conÍormejustificativa,
especificações e quantitativos dispostos no Documento de Formalização de Demanda'

anexo ao presente processo administrativo.

Sr. Presidente:

Fabesu I

Empresa com Menor Orçamento válido

R$ í.295,00

R$ 2.590,00

R$ 2.988,00

R$ 4.112,26

Preço Médio Referencial

R$ 1.783,28

VALOR UNITARIO

R$ í.295,00

R$ 1 494,00

R$ 2 056,í3

A empresa Cimáquinas Comércio de Máquinas para Escritório Ltda'' GNPJ:

90.í02.955/000í42'orçouosequipamentospelovalortota|deR$2.590,00(doismil
qrintt"nto" e noventa ieais)' sendo este o menor valor obtido' em consulta ao mercado'

Solicitamos orçamento, também, para as seguintes empresas: Suprifull e GP Sul

Informática, porem, não manifestaram o interesse em fornecer a referida cotação de preço

do objeto pretendido-

Em análise, conforme Mapa de cotações constante no presente processo

administrativo, Verificamos que o valor médio referencial, obtido através do Painel de Preços

doGovernoFederal,emcontrataçôesdeobjetosSemelhantes,feitaspordemais-entes
públicos, encontra-se superior ao obtido como menoÍ orçamento válido' para aquisição do

iiJuto soticitado no obieto do projeto Básico, conforme segue, em apreciação ao seu valor

unitário:

Atendimento ao público: Av. senador Tarso Dutra, I 70, loja I o I bairro Petrópolis - Porto Alegre / RS - CEP: 90690- I 40

Administrativo: RuaGutemberg, l5l - andares ll', l3'e l4' - bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - cEP: 9l 310 010

Telefone: (51) 3 2 54-9400

crcrs@crcrs.org. br www.crcrs org br

Ao Presidente do CRCRS

Contador MARCIO SCHUCH SILVEIRA

EMPRESA

Cimáquinas Comércio de
Máquinas para Escritório Ltda.

Newtron Comércio e Assistência
Tecnica Ltda.
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Dessa forma, consideramos suprida a necessidade de justificativa de preços,

conforme instruída pela lN n.o 73t202O, da secretaria Especial de Desburocratização,

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, salientando que foram obtidos valores

para objeto semelhante à demanda requerida, em pesquisa no site de compras

governamentais, para fins de comparabilidade com os preços obtidos na pesquisa com os

fornecedores regionais.

lnformamos a V. S.", finalmente, que o valor da contratação se encontra dentro do

limite do art. 24, inciso ll, da Lei n.o 8.666/93.

A consideração suPerior

ROMOALD
Coordenador ção de Compras

SILVA
e Suprimentos

LUCI o ORAES JUSKOSKA

Administrativo

Aprovo a contratação'

VEIRA

Íe RCRS
MARCI

Telefone: (51) 3 2 54-9400

crcrs@crcrs.org. br - www crcrs org br

De rd

Atendimento ao público: Av. senador Tarso Dutra, I 70, loja l0t - bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - cEP: 90690 140

administÍativo: Rua Gutemberg, I5l - andares ll', 13" e 14" - bairro Petrópolis - Porto Alegre/Rs - cEP: 91310 010



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA Fls. 3

Proc 2^2
NúmêÍo da Reserva Ano do Exercicio Data da Reserva Procosso

552 2022 07to4t2022 36-22

conta de Despesa Oescriçáo da Conta P.ojêto SubProjeto

6.3 2 1.03.01.002 MÁeurNAs E EoUTPAMENÍoS 5oo9-AoursrÇÁo DE

Histó.ico da Rese.va ValoÍ Total da Reserva

RS 2.590,00

AoursrÇÂo DE DUAS MÁoutNAS FRAGMENTADoRAS/TRtruRADoRA oE pApEL

Valor por Extenso

Dois Mil. Ouinhentos e Noventâ Rêais

Ootação Atualizada Reservas Acumuladas Va,or desta Reserva Saldo Atual

R$ 15.000.00 R$000 R$ 2.590,00 R$ 12.410.00

. 07 de Abril de 2022

souzÂ OROENÀDOR OA DESPESA
CRCRS

Total a Executar Finalizâdo

R$ 0,00 R$ 2 590.00 NAO

Oala I O7lO4l2O22

Hora : 1421

Total Executado


