
                                                                                  
   

 EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 03/2019

                                 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 75/2019

 
O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de
Fiscalização e de Registro da Profissão Contábil, criado pelo Decreto-Lei n.º 9.295/46, com
sede na Avenida Praia de Belas, n.º 1554, em Porto Alegre-RS, torna público a todos os
interessados, a realização do Pregão Eletrônico em epígrafe, do tipo menor preço, com
regime de execução de empreitada por preço unitário,  para execução do objeto abaixo
descrito, que se regerá pela Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 5.450/05, Decreto n.º 3.555/00,
Lei  Complementar  n.º  123/06,  Decreto  n.º  8.538/15  e,  subsidiariamente,  pela  Lei  n.º
8.666/93, bem como pelas condições estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para o fornecimento e a instalação de persianas
horizontais  e  cortinas  tipo  rolô,  destinadas  à  sede  do  CRCRS,  conforme  quantidades,
especificações, condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será em grupo único, formado por itens, conforme tabela constante no Termo
de Referência, Anexo I ao presente Edital, devendo a licitante oferecer proposta para todos
os itens que o compõe, caso contrário, será desclassificada.

2. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1. O objeto será adjudicado à licitante que ofertar o menor preço total para o grupo.

3. DO LOCAL DO PREGÃO, DATA, HORÁRIO E INFORMAÇÕES

3.1. LOCAL DA DISPUTA: www.pregaoonlinebanrisul.com.br

3.2. DATA: 07/11/2019.

3.3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00min do dia 28/10/2019 até as 9h00min,
do dia 07/11/2019.

3.4. ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 9h01min do dia 07/11/2019.

3.5. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14h00min do dia 07/11/2019.

3.6.  Ocorrendo  a  decretação  de  feriado  ou  qualquer  fato  superveniente  que  impeça  a
realização  do  certame na  data  marcada,  todas  as  datas  constantes  deste  Edital  serão
transferidas,  automaticamente,  para  o  primeiro  dia  útil,  ou  de  expediente  normal,
subsequente ao ora fixado.

3.7. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
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3.8. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

3.9. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste
Edital.

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Os  esclarecimentos  quanto  ao  Edital  e  seus  Anexos  poderão  ser  solicitados  por
qualquer  pessoa,  física  ou  jurídica,  até  3  (três)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para
recebimento das propostas.

4.2.  Os esclarecimentos deverão ser feitos exclusivamente por meio de correspondência
eletrônica dirigida ao pregoeiro, no endereço comlic@crcrs.org.br

4.3. Os esclarecimentos encontrar-se-ão à disposição no site pregaonlinebanrisul.com.br 

5. DA IMPUGNAÇÃO
 
5.1. Até  dois  dias  úteis  antes  da  data  limite  para  recebimento  das  propostas,  qualquer
pessoa,  física  ou  jurídica,  poderá  impugnar  o  ato  convocatório  deste  Pregão,  mediante
petição a ser enviada para o endereço eletrônico comlic@crcrs.org.br, ou caso seja por meio
de entrega direta, as impugnações deverão dar entrada, obrigatoriamente, no protocolo do
CRCRS, no endereço Avenida Praia de Belas, nº 1554, Bairro Praia de Belas – Porto Alegre/
RS, CEP: 90.110.000,  nos dias úteis, das 08h30min às 17h30min. A Administração não se
responsabilizará pela tempestividade de documentos que sejam recebidos por outros meios.

5.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

5.3. Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a
realização do certame, caso a alteração no edital influencie na formulação das propostas.

5.4. As  respostas  às  impugnações  serão disponibilizadas  aos  interessados,  no  sistema
eletrônico - www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

5.5. Não serão aceitas as impugnações apresentadas fora do prazo legal.

6. DA PARTICIPAÇÃO

6.1.  Poderá participar deste Pregão a pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, do
ramo pertinente ao objeto descrito.

6.2. Não poderão participar da presente licitação:

6.2.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o
CRCRS, durante o prazo da sanção aplicada;

6.2.2. Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da
sanção aplicada;

6.2.3. Pessoas  Jurídicas  declaradas  inidôneas  por  órgão  ou  entidade  da
Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
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Federal,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicão ou ate que
seja promovida sua reabilitacão;

6.2.4. Empresário ou sociedade empresária cujo estatuto ou contrato social  não
seja compatível com o objeto deste Pregão;

6.2.5. Quaisquer interessados que não atendam às condições deste Edital e seu(s)
anexo(s);

6.2.6.  Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da
Lei nº 8.666/93;

6.2.7.  Pessoas Jurídicas que se encontrem sob falência,  concurso de credores,
concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

6.2.8. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto
no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;

6.2.9. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12
da Lei nº 8.429/92;

6.2.10. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

6.2.11. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores,  sócios ou representantes legais  comuns,  ou que
utilizem  recursos  materiais,  tecnológicos  ou  humanos  em  comum,  exceto  se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

6.2.12. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;

6.2.13. Pessoas  Jurídicas  nas  quais  conselheiros,  delegados,  empregados  do
Sistema CFC/CRCs e seus cônjuges ou parentes até terceiro grau atuem como
sócios, proprietários, prepostos, empregados ou mediante qualquer outro vínculo
jurídico.

6.3. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido
às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de
dezembro  de  2006,  aquelas  empresas  que  se  enquadrem  em qualquer  das  exclusões
relacionadas no § 4º do art. 3º, com a exceção do parágrafo seguinte, ambos do mesmo
diploma legal.

6.4.  A participação  na  presente  licitação  implica  para  a  licitante  a  aceitação plena  e
irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes neste Edital e de seus
anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos   documentos  apresentados  em
qualquer fase do processo.

6.5. A participação dos interessados, no dia e hora fixados, dar-se-á por meio da digitação
da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços com
valores totais, exclusivamente por meio eletrônico.

6.6. A  informação  de  dados  para  acesso  deve  ser  feita  na  página  inicial
www.pregaoonlinebanrisul.com.br
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7. DA VISTORIA

7.1. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia
útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se
das condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário
junto à Comissão de Licitações do CRCRS, pelo telefone (51) 3254-9400.

7.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de
preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.

8. DO CREDENCIAMENTO

 8.1.  No presente feito licitatório somente poderá se manifestar,  em nome da licitante,  a
pessoa por ela credenciada.

 8.2. O credenciamento das licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e
de  senha  pessoal  e  intransferível  para  acesso  ao  sistema,  obtidos  junto  à  Seção  de
Cadastro da Central de Licitações do Estado – CELIC.

8.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da
licitante ou de seu representante legal  e na presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

8.4. O credenciamento e sua manutenção no respectivo cadastro dependerá de registro
cadastral na CELIC.

8.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  à
PROCERGS  ou  ao  CRCRS  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  do  uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6. A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente à Seção
de Cadastro CELIC, para imediato bloqueio de acesso.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome,
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

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

9.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas no edital.

9.4. A proposta deverá discriminar o valor unitário e o valor total para cada item e o valor
total  do grupo,  incluídas todas as despesas com encargos fiscais,  comerciais,  sociais  e
trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado.
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9.4.1. Somente será aceita proposta com a totalidade do objeto solicitado em
cada item, caso contrário, será desclassificada.

9.5. Apenas para efeito de ordenamento de valores das propostas, ocorrendo discordância
entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os valores expressos
em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.

9.6. Após  a  apresentação  da  proposta  não  cabe  desistência,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente.

9.7. O  preço  inicial  proposto  será  de  exclusiva  responsabilidade  da  licitante,  não  lhe
assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer  alteração  dos  mesmos,  sob  alegação  de  erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

9.8. O prazo de validade das propostas apresentadas nesta licitação será, automaticamente,
de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para a abertura das propostas, o qual, se
necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância das licitantes.

9.9. As  Licitantes  poderão  incluir,  nas  respectivas  propostas,  informações  adicionais,
catálogos ou quaisquer outros elementos, desde que de caráter meramente elucidativo.

9.10. Para efeitos deste edital, poderão ser desclassificadas as propostas que:

9.10.1. Apresentarem irregularidades ou vícios que dificultem ou impossibilitem o
seu entendimento.

9.10.2.  Não atenderem as  disposições  do  edital  ou  consignarem vantagens ou
condições nele não previstas.

10. DA SESSÃO DO PREGÃO

10.1. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico,
com a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as
especificações e condições de fornecimento detalhadas pelo edital.

10.2. OS LANCES SERÃO DECRESCENTES, PELO VALOR TOTAL DO GRUPO.

10.3. Somente poderá participar da rodada de lances a licitante que anteriormente tenha
cadastrado proposta de preços.

10.4. Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de
menor valor. Em seguida, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio
eletrônico,  sendo  a  licitante  imediatamente  informada  de  seu  recebimento  e  respectivo
horário de registro e valor.

10.5. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema pela própria licitante.

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

10.7. Durante o transcurso da sessão pública, as participantes serão informadas, em tempo
real,  do valor  dos lances registrados.  O sistema não identificará a autora dos lances às
demais participantes.
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10.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o período de
tempo  de  até  30  (trinta)  minutos,  aleatoriamente,  determinado  também  pelo  sistema
eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.9. O  sistema  informará  a  proposta  melhor  classificada  imediatamente  após  o
encerramento da etapa de lances,  quando for  o caso,  após negociação e  decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação da oferta.

10.10. A proposta final atualizada deverá ser encaminhada via sistema eletrônico, por meio
da opção “julgamento de proposta”,  no prazo máximo de 2 (duas)  horas,  prorrogável  a
critério do pregoeiro, a contar da solicitação deste, e conterá a identificação da proponente,
a assinatura de seu responsável legal, endereço, telefone, e-mail e nome do contato entre a
licitante e o CRCRS.

10.10.1. O  atendimento  a  este  procedimento  é  condição  de  aceitabilidade  da
proposta.

10.11. Se a proposta ou o lance melhor classificado não for aceitável, ou se a fornecedora
desatender  às  exigências  habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  ou  o  lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação da participante, na ordem de
classificação,  e  assim sucessivamente,  até  a  apuração de  uma proposta  ou lance que
atenda o edital. Também nesta etapa o pregoeiro poderá negociar com a participante para
que seja obtido melhor preço.

10.12. Constando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
à autora da proposta ou lance de melhor preço.

10.13. No caso de desconexão com pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do certame,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção de lances,
retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no pregão, sem prejuízos dos atos
realizados.

10.14. No caso de desconexão por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
será suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa às participantes.

10.15. As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP deverão declarar na
proposta eletrônica,  em campo próprio,  quando do envio  da  proposta  inicial,  que  estão
enquadradas nessa(s) categoria(s).

10.15.1. A declaração  de  enquadramento,  supracitada,  pode  ser  alterada  pela
própria  empresa  durante  o  prazo  pré-definido  para  recebimento  de  propostas
através de substituição da sua proposta inicial.

10.15.2.  A  ausência  dessa  declaração,  no  momento  da  proposta  eletrônica,
significará a desistência da Microempresa – ME e Empresas de Pequeno Porte –
EPP de utilizar-se  das  prerrogativas  a  elas  concedidas  pela  Lei  Complementar
Federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, no seu art. 44, e Decreto n.º 8.538,
de 06 de outubro de 2015.

10.15.3. Será assegurada como critério de desempate preferência de contratação
para as Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme a Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo
Decreto  n.º  8.538/2015,  e  que  tenham  declarado  que  se  enquadram  nessa
categoria conforme item.
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10.15.4. Entende-se  por  empate  quando  as  propostas  apresentadas  pelas
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.15.5. Não ocorrerá o empate se a  proposta mais bem classificada já  for  de
Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.

10.15.6. O  sistema  de  Compras  Eletrônicas  informará  as  empresas  que  se
enquadrarem nas condições acima.

10.15.7. Ocorrendo o empate,  a  Microempresa –  ME ou  Empresa de Pequeno
Porte  –  EPP melhor  classificada  poderá  apresentar  proposta  de  preço  inferior
àquela considerada vencedora do certame. A proposta deverá ser apresentada no
prazo máximo de 05 (cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena
de preclusão.

10.15.8. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas –
ME  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  –  EPP  que  se  encontrem  no  intervalo
estabelecido  acima,  será  realizado  sorteio  eletrônico  entre  elas  para  que  se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.15.9. Não  ocorrendo  a  contratação da  Microempresa  –  ME ou  Empresa  de
Pequeno Porte – EPP,  serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem  na  mesma  situação,  na  ordem  classificatória,  para  o  exercício  do
mesmo direito.

10.15.10.  Na hipótese de não-contratação de Microempresa – ME ou Empresa de
Pequeno  Porte  –  EPP,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em favor  da  proposta
originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se enquadra
como  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  que  apresentou  a  melhor
proposta.

11. DA AMOSTRA

11.1. A licitante detentora da melhor proposta será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias  úteis,  contados  da  convocação  para  apresentação  da  proposta  final,  apresentar
amostra, conforme as regras estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, ao presente
edital. 

11.1.1. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada, que não 
enviar amostra ou que não apresentá-la no prazo estabelecido.

11.1.2. A apresentação de amostra falsificada ou deteriorada, como verdadeira ou 
perfeita, configura comportamento inidôneo, punível nos termos deste Edital.

12. DA HABILITAÇÃO

12.1. São documentos necessários à habilitação:

12.1.1. Certidão comprovando regularidade para com a Fazenda Federal e INSS.

12.1.2. Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
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12.1.3. Certidão comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

12.1.4. Certidão comprovando a regularidade para com o FGTS.

12.1.5. Comprovante de inscrição no CNPJ.

12.1.6. Declaração  da  proponente  de  que  não  pesa  contra  si  declaração  de
INIDONEIDADE   expedida  por  órgão  da  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  de
qualquer esfera.

12.1.7. Certidão da DRT (Delegacia Regional do Trabalho) ou Declaração de que
cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

12.1.8.  Ato  constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  e  alterações  em  vigor,
devidamente  registrados  na Junta  Comercial,  ou  alteração consolidada,  quando
sociedades  comerciais  e,  no  caso  de  sociedade  por  ações,  acompanhadas  de
posse e nomeação de seus administradores, ou Registro comercial,  no caso de
empresa individual.

12.1.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de
maio de 1943.

12.1.10. Um  ou  mais  atestado(s)  e/ou  declaração(ões)  de  capacidade  técnica,
expedido(s)  por  pessoa(s)  jurídica(s)  de direito  público ou privado,  em nome da
licitante,  que  comprove(m)  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação.

12.1.10.1. Para a comprovação de quantidade do objeto, será admitido um
mínimo de 50% da quantidade do grupo ofertado.

12.1.10.2. Será  aceito  o  somatório  de  atestados  e/ou  declarações  de
períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica. 

12.1.10.3. O(s)  atestado(s)  ou  declaração(ões)  de  capacidade  técnica
deverá(ão)  se  referir  a  serviços  prestados  no  âmbito  de  sua  atividade
econômica  principal  e/ou  secundária,  especificada  no  contrato  social,
devidamente  registrado  na  junta  comercial  competente,  bem  como  no
cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB.  

12.1.10.4. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s)
de capacidade técnica apresentado(s). 

12.1.11. Declaração, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.2. Caso a licitante possua Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC,
pode  apresentá-lo,  ficando  dispensada  a  apresentação  dos  documentos  relativos  às
informações válidas já atestadas pelo referido certificado.

12.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade somente serão aceitos com
data  não  excedente  a  90  (noventa)  dias  de  antecedência  da  data  prevista  para  a
apresentação das propostas.
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12.4. Os documentos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, cuja proposta
foi aceita, deverão ser anexados ao Sistema de Compras do Banrisul, no prazo de 1 (um)
dia útil da comunicação do Pregoeiro. 

12.4.1. Os documentos de habilitação enviados através do Sistema de Compras
do  Banrisul,  poderão  ser  solicitados  em  original  ou  por  cópia  autenticada  a
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

12.4.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados,
deverão ser encaminhados à Sede do CRCRS, situada na Avenida
Praia de Belas, n.º 1554, Bairro Praia de Belas, na cidade de Porto
Alegre-RS, CEP 90110-000. 

12.5. Após análise do pregoeiro, este notificará a licitante para eventuais complementações
ou substituições de documentos, que ocorrerão no prazo de 01 (um) dia útil, salvo aplicação
do § 1º do art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06.

12.6. O Pregoeiro  poderá  consultar  sítios  oficiais  de  órgãos  e  entidades  emissores  de
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.

13. DOS RECURSOS

13.1. Dos  atos  relacionados  com  o  pregão,  o  recurso  dependerá  de  manifestação  da
licitante  após o aceite dos documentos de habilitação,  dentro do prazo determinado pelo
pregoeiro, manifestando sua intenção, com motivação simples, sendo-lhes facultado juntar
memoriais  relacionados à  intenção manifestada,  no  prazo de 03 (três)  dias,  ficando  as
demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a ser contados ao término daquele prazo.

13.2. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.3. A falta de manifestação imediata importará a decadência do direito de recurso.

13.4. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se relacionem às
razões indicadas pela licitante na sessão pública.

13.5.  Os  recursos  e  contrarrazões  de  recursos,  deverão  ser  dirigidos  ao  Pregoeiro  e
registrados no Protocolo Geral do CRCRS, localizado na Avenida Praia de Belas, n.º 1554,
em Porto Alegre-RS, de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min.

13.6.  Decididos  os  recursos  e  constatada  a  regularidade  dos  atos  procedimentais,  a
autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

14. DA ADJUDICAÇÃO

14.1. Comprovada a habilitação será efetuada a adjudicação do objeto à licitante vencedora.

14.2. Em  caso  de  não  adjudicação  constará  a  justificativa  da  mesma  no  Sistema  de
Compras On-line do Banrisul, além de citado na ata eletrônica.
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15. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

15.1.  A contratação decorrente  desta licitação será  formalizada mediante  celebração de
termo de contrato, conforme o artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, cuja minuta integra este Edital
como Anexo.

15.2. Depois  de  homologado  o  resultado  deste  Pregão,  a  Administração  do  CRCRS
convocará a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta, para assinatura do
instrumento contratual, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação,  sem  prejuízo  das  sanções  previstas  neste  Edital  e  no  art.  81  da  Lei  n.º
8.666/1993.

15.3. Alternativamente à convocacão para comparecer perante a Entidade para a assinatura
do Termo de Contrato,  a  Administracão poderá  encaminhá-lo  para  assinatura,  mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.4. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período,  quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do CRCRS.

15.5. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o contrato, no prazo e nas
condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para
assiná-lo,  após  negociação,  aceitação  da  proposta  e  comprovação  dos  requisitos  de
habilitação.

15.6. O contrato será celebrado com duração de 6 (seis) meses.

15.7. Será exigida garantia dos serviços prestados pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e
dos produtos fornecidos pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do seu
recebimento definitivo.

16. DAS PENALIDADES

16.1. A  licitante  que,  convocada,  recusar-se  a  firmar  o  contrato  ou  não  comprovar  o
atendimento às condições de habilitação no prazo consignado, sujeitar-se-á à penalidade
relativa à rescisão contratual por culpa da contratada, sem prejuízo da penalidade cominada
no art. 28 do Decreto n.º 5.450/05.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. 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.

17.2.  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.

17.3. 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.
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17.4. Todos os eventos ocorridos durante a sessão pública de disputa serão registrados e
publicados,  em  ata  eletrônica,  imediatamente  após  o  término  da  disputa,  tornando-se
disponível o acesso por qualquer cidadão.

17.4.1. A ata poderá ser acessada pela pesquisa de licitações disponibilizada para
o público em geral no Portal de Compras, como também pela pesquisa na área de
acesso restrito. Ambas publicam o mesmo conteúdo.

17.4.2. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação.

17.5.  A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus
anexos,  pois  a  simples  apresentação  da  proposta  de  preços  e  da  documentação  de
habilitação  submete  a  licitante  à  aceitação  incondicional  de  seus  termos,  bem  como
representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de
desconhecimento de qualquer pormenor.

17.6. O CRCRS reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou ilegalidade, bem como prorrogar o
prazo para recebimento e/ou abertura da proposta de preços.

17.7.  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.

17.8. É  facultado ao pregoeiro,  em qualquer  fase do pregão,  a  promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à licitante a
inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originalmente  da
proposta de preços ou da documentação de habilitação.

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

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

17.11. O CRCRS reserva-se o direito de aceitar total ou parcialmente quaisquer propostas,
ou  a  todas  rejeitar  sem  que  caiba  a  proponente  qualquer  direito  a  indenização  ou
ressarcimento.

17.12. Da mesma forma, o CRCRS reserva-se o direito de contratar total ou parcialmente os
itens  solicitados,  sem  que  caiba  a  proponente  qualquer  direito  a  indenização  ou
ressarcimento.

17.13. 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.

17.14. As notificações poderão ser formalizadas por meio eletrônico.

17.15.  A tolerância  das  partes  relativamente  a  infrações  às  disposições  constantes  do
presente instrumento, não exime o infrator de cumprir com todas as obrigações assumidas,
podendo ser-lhe exigida, a qualquer tempo, o cumprimento integral.

17.16.  O Contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no seu
termo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.
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17.17. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.18. O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  nos  endereços  eletrônicos
www.pregaoonlinebanrisul.com.br  e  www.crcrs.org.br,  e  também  poderão  ser  lidos  e/ou
obtidos no endereço constante no subitem 5.1, nos dias úteis, no horário das 08h30min às
17h30min,  mesmo  endereço  e  período  no  qual  os  autos  do  processo  administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

17.19.1. ANEXO I   – Termo de Referência.

17.19.2. ANEXO II  – Modelo de Proposta de Preços.

17.19.3. ANEXO III – Plantas Baixas dos Pavimentos.

17.19.4. ANEXO IV – Minuta do Contrato.

                     Porto Alegre, 28 de outubro de 2019.

Ana Tércia Lopes Rodrigues
 Presidente do CRCRS
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                                     PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 03/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 75/2019 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Este documento foi elaborado com base na Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 5.450/05, Decreto
n.º 3.555/00, Lei Complementar n.º 123/06, Decreto n.º 8.538/15 e, subsidiariamente, pela
Lei n.º 8.666/93, constituindo peça integrante e inseparável do instrumento convocatório,
contendo os elementos essenciais fixados na legislação.

1. OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência a contratação de empresa especializada para o
fornecimento e a instalação de persianas horizontais e cortinas tipo rolô, destinadas à sede
do CRCRS,  conforme quantidades, especificações, condições e exigências estabelecidas
neste termo.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. Item 01: PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA 50 mm - MOTORIZADA

2.1.1. Especificações  do  material: Persiana  horizontal  de  madeira  nobre,  tipo
“basswood”,  com  acabamento  em  fita  e  acionamento  monocontrole  (subida,
descida e basculamento em uma única corrente contínua de comando).

Marca de referência: Fabricação Unilux, linha Classic Wood, cor “Tiger Eye”,  ou
padrão equivalente de qualidade igual ou superior.

2.1.2. Especificações da instalação: 

2.1.2.1. Acionamento: cordão 1,6 mm;

2.1.2.2.  Durabilidade  de  no  mínimo  3.000  subidas  e  descidas,  sem
apresentar irregularidades ou desgaste do material;

2.1.2.3. Perfil  superior  em alumínio,  com superfície  frontal  lisa,  em cor
coordenada com a lâmina;

2.1.2.4.  Trilho  inferior  e  bandô  maciço,  confeccionado  com  madeira,
selecionada  em  área  de  reflorestamento,  em  cor  coordenada  com  a
lâmina;

2.1.2.5. Suporte de fixação metálico com a cor coordenada com o perfil
superior;

2.1.2.6.  Terminais e componentes em polietileno, em cores coordenadas
com os perfis;

2.1.2.7. Principais acessórios internos em polietileno e plástico;

2.1.2.8. Eixo em perfil de alumínio quadrado;

2.1.2.9.  Corda em 1,6 mm, poliéster;  escadinhas para 50 mm, poliéster
com espaço de 42 mm e sobreposição entre as lâminas de 8 mm. 

2.1.3. Garantia do conjunto: mínima de 24 meses.

2.1.4. Quantidade aproximada: 53 m2.
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2.2. Item 02: CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3%

2.2.1. Especificações do material: Tela solar, em trama dupla de 3 tons na variação
de branco a cinza, urdume duplo na cor branca, fator de abertura 3%, composta de
PVC (85%) e poliester (15%), pesando 609 g/m². Trama: 2x2 fios. Retardante de
chamas B1 e NFPA701. Anti Bactericida. Livre de substâncias tóxicas: Phathalate,
Formaldehyde, metais pesados, VOC. Certificados de Oeko-Tex, Greenguard. Livre
de Fibra de vidro. Coeficiente de sombreamento: 0,46.

Marca de referência: Fabricação Unilux, linha Polyscreen Vision Spice, cor “Ash”,
ou padrão equivalente de qualidade igual ou superior.

  2.2.2. Especificações da instalação:

2.2.2.1.Tubo  de  38  mm  e  peso  de  0,465  kg  por  metro  largura,
recomendada  máxima  2,30  metros,  altura  máxima  deve  obedecer  a
relação 1:3 (altura no máximo o triplo da largura);

2.2.2.2. Base em perfil com pintura eletrostática texturizada na cor cinza
com peso de 0,245 kg por metro. Perfil de aspecto retangular. As tampas
de acabamento, deverão ser em plástico, em cor coordenada com o perfil;

2.2.2.3. Suportes metálicos reforçados com pintura eletrostática,  na cor
cinza, que garantam o funcionamento e durabilidade do conjunto. Tampas
de acabamento em cor coordenada com o suporte;

2.2.2.4. Sistema de acionamento em plástico de alta resistência e corrente
de  bolas  plásticas  em  cor  coordenada,  pingentes  equalizados  em  cor
coordenada. 

2.2.3. Garantia do conjunto: mínima de 24 meses.

2.2.4. Quantidade aproximada: 92 m2.

2.3. Item 03: CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3%

2.3.1. Especificações do material: Tela solar,  fator de abertura 3%, composta por
PVC (70%) e poliéster (30%), pesando 470 g/m2, trama 2x2 fios, com retardamento
de chamas B1 e NFPA 701, antibactericida, livre de substâncias tóxicas: Phathalate,
Formaldehyde, Metais pesados,  VOC; certificados de Oeko-Tex,  Greenguard, ou
similares, livre de fibra de vidro; coeficiente de sombreamento de 0,46.

Marca de referência:  Fabricação Unilux,  linha Screen 03, cor “Gray”,  ou padrão
equivalente de qualidade igual ou superior.

2.3.2. Especificações da instalação:

2.3.2.1. Tubo de 38 mm, com peso de 0,465 kg por  metro de largura,
recomendado máximo de 2,30 metros, altura máxima obedecer a relação
1:3 (altura máxima o triplo da largura);

2.3.2.2. Base em perfil, com pintura eletrostática texturizada, na cor cinza,
com peso de 0,245 kg por metro, perfil de aspecto retangular, tampas de
acabamento deverão ser em plástico, em cor coordenada com o perfil;
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2.3.2.3.  Suportes metálicos, reforçados com pintura eletrostática,  na cor
cinza, que garantam o funcionamento e durabilidade do conjunto, tampas
de acabamento deverão ser em plástico, cor coordenada com o perfil;

2.3.2.4.Sistema de acionamento deverá ser em plástico de alta resistência,
em cor cinza, corrente de bolas plásticas em cor coordenada, pingentes
equalizados em cor coordenada. 

2.3.3. Garantia do conjunto: mínima de 24 meses.

2.3.4. Quantidade aproximada: 403 m2.

2.4.  Item  04:  CORTINA  ROLÔ  BLACKOUT,  COM  BOX  E  PERFIS  LATERAIS  DE
VEDAÇÃO

2.4.1. Especificações do material: 100% blackout,  composto de fibra de vidro
(25%) e PVC (75%), sendo 3 camadas de PVC e 1 de fibra de vidro. Espessura:
0,36 mm, peso 480g/m². Tecido livre de chumbo, certificado retardante de chama
NFPA.

Marca de referência:  Fabricação Unilux,  linha Pinpoint,  cor  “Silver”,  ou  padrão
equivalente de qualidade igual ou superior.

2.4.2. Especificações da instalação:

2.4.2.1. Box – caixa superior  especial,  fechada, em alumínio extrudado,
com pintura eletrostática; perfil duplo tipo D conjugado com frente curva,
peso de 1,300 kg/metro, com pintura eletrostática texturizada na cor cinza;
tampas em cor coordenada com o perfil;

2.4.2.2. Guias laterais em perfil  de alumínio extrudado, que proporcione
melhor  proteção  a  entrada  de  luz  externa;  dimensões  60x25mm,  peso
0,680 kg, acabamento com pintura eletrostática texturizada na cor cinza,
sistema de fixação por clip plástico de pressão (perfil não poderá ter furo
em  sua  face  frontal),  na  extremidade  superior  o  perfil  deverá  ter
acabamento  plástico  que  proteja  e  facilite  o  movimento  do  tecido,  na
extremidade inferior, deverá ter tampa de acabamento na cor coordenada
com o perfil;

2.4.2.3. Sistema de acionamento em plástico de alta resistência, em cor
cinza, corrente de bolas plásticas em cor coordenada, pingente equalizado
em cor coordenada;

2.4.2.4. Tubo de 32 mm e peso de 0,307 kg/metro, largura recomendada
máxima  de  1,90  metros,  com  tecido  blackout.  Altura  máxima  deverá
obedecer a relação 1:3 (altura no máximo o triplo da largura);

2.4.2.5. Base em perfil retangular com pintura eletrostática texturizada, na
cor cinza com peso de 0,500 kg/metro, as extremidades deverão conter
acabamento plástico que sirva de guia para perfis laterais;

2.4.2.6.  Suportes  metálicos,  reforçados  com  pintura  eletrostática,  com
recolhimento  suave  e  garantia  de  funcionamento  e  durabilidade  do
conjunto.

2.4.3. Garantia do conjunto: mínima de 24 meses.

2.4.4. Quantidade aproximada: 20 m2.
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2.6. Considerações Gerais

2.6.1. Serão aceitos produtos equivalentes ao utilizado como referência, desde que
acompanhados de atestado emitido por entidade pública ou privada especializada
em metrologia (a exemplo do INMETRO).  Não serão considerados equivalentes
produtos que apresentem variações nas dimensões e composição superiores a 5%.

2.6.2.  Todos os componentes utilizados na instalação deverão estar coordenados
com a tonalidade do conjunto.

2.6.3.  As medidas das persianas horizontais e cortinas rolô são variáveis conforme
configuração das plantas dos pavimentos nos quais serão instaladas, seguindo projeto
de arquitetura. Portanto, todas as medidas devem ser tomadas no local de instalação
antes da confecção de cada módulo.

2.6.4.  O  valor  da  contratação  compreende  o  serviço  de  instalação  e
fornecimento de todas as ferragens, puxadores, quadros, trilhos, elementos de
vedação e fixação, limpeza da área, testes e regulagens, de forma que a cortina
esteja pronta para uso.

2.6.5. Garantia mínima de 24(vinte e quatro) meses contra material defeituoso,
vício oculto ou erro de fabricação, contados do recebimento definitivo.

2.6.6. Serão aceitos produtos equivalentes ao utilizado como referência, desde
que  acompanhados  de  atestado  emitido  por  entidade  pública  ou  privada
especializada  em  metrologia  (a  exemplo  do  INMETRO).  Não  serão
considerados equivalentes produtos que apresentem variações nas dimensões
e composição superiores a 5%.

  2.6.7. Para a manutenção e limpeza, seguir as orientações do fabricante.

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO, MODALIDADE DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

3.1. Os  itens  do  objeto  a  serem  adquiridos  através  de  contratação,  enquadram-se  na
classificação  de  bens  comuns,  cujos  padrões  de  desempenho  e  qualidade  podem  ser
objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado, conforme definido
no parágrafo único, do Artigo 1º da Lei n.º 10.520 de 2002 e no § 1º, do Art. 2º do Decreto nº
5.450/2005, sendo adotada a contratação por meio de pregão eletrônico, tendo como critério
de julgamento o menor preço global.

3.2. Quanto a forma eletrônica, é preferencial à luz do art. 4º do Decreto 5.450/05.

3.3. O objeto será adjudicado pelo preço global.

4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4.1. A aquisição é necessária em razão da mudança para a nova sede do CRCRS, onde
essa Entidade passará a desenvolver as suas atividades,  e a instalação de persianas e
cortinas  permitirão  o  conforto  térmico,  através  do  bloqueio  da  radiação  solar,  e
luminotécnico, controlando o excesso de luminosidade nos ambientes, otimizando o uso de
aparelhos condicionadores de ar.

4.2.  Os  itens  licitados  referem-se  a  materiais  destinados  à  instalação  de  persianas
horizontais e cortinas rolô, nos três pavimentos e na fachada lateral da loja.

4.3. As quantidades a serem adquiridas e instaladas visam contemplar todas as áreas onde
são  necessárias  a  sua  instalação,  proporcionando  maior  conforto  aos  funcionários,  no
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desempenho de suas atividades, e aos profissionais da contabilidade e público visitante, que
fazem uso da sede do CRCRS.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. A proposta de preços deverá discriminar os valores unitários e totais para cada item e o
valor global para o grupo, incluindo o custo do fornecimento dos materiais, bem como os
serviços de instalação.

6. DO VALOR ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA

6.4. Apresentamos a seguir as estimativas de preços referente aos itens do grupo disposto:

          ORÇAMENTO ESTIMATIVO

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE/
UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA 50 mm – MOTORIZADA

Especificações  do  material: Persiana  horizontal  de  madeira  nobre,  tipo
“basswood”, com acabamento em fita e acionamento monocontrole (subida,
descida e basculamento em uma única corrente contínua de comando).

Marca de referência: Fabricação Unilux, linha Classic Wood, cor “Tiger Eye”,
ou padrão equivalente  de qualidade igual ou superior.

53 m2 R$ 868,38 R$  46.024,14

2 CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3%

Especificações  do  material:  Tela  solar,  em  trama  dupla  de  3  tons  na
variação de branco a cinza, urdume duplo na cor branca, fator de abertura
3%, composta de PVC (85%) e poliester (15%), pesando 609 g/m². Trama:
2x2 fios. Retardante de chamas B1 e NFPA701. Anti  Bactericida. Livre de
substâncias  tóxicas:  Phathalate,  Formaldehyde,  metais  pesados,  VOC.
Certificados de Oeko-Tex, Greenguard. Livre de Fibra de vidro. Coeficiente de
sombreamento: 0,46.

Marca de referência: Fabricação Unilux, linha Polyscreen Vision Spice, cor
“Ash”, ou padrão equivalente de qualidade igual ou superior.

92 m2 R$ 268,85 R$ 24.734,20

3 CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3%

Especificações do material: Tela solar, fator de abertura 3%, composta por
PVC  (70%)  e  poliéster  (30%),  pesando  470  g/m2,  trama  2x2  fios,  com
retardamento de chamas B1 e NFPA 701, antibactericida, livre de substâncias
tóxicas:  Phathalate,  Formaldehyde,  Metais  pesados,  VOC;  certificados  de
Oeko-Tex, Greenguard, ou similares, livre de fibra de vidro; coeficiente de
sombreamento de 0,46.

Marca  de  referência:  Fabricação  Unilux,  linha  Screen  03,  cor  “Gray”,  ou
padrão equivalente de qualidade igual ou superior.

403 m2 R$ 204,66 R$ 82.477,98

4 CORTINA  ROLÔ  BLACKOUT,  COM  BOX  E  PERFIS  LATERAIS  DE
VEDAÇÃO

Especificações  do  material:  100%  blackout,  composto  de  fibra  de  vidro
(25%)  e  PVC  (75%),  sendo  3  camadas  de  PVC  e  1  de  fibra  de  vidro.
Espessura:  0,36  mm,  peso  480g/m².  Tecido  livre  de  chumbo,  certificado
retardante de chama NFPA.

Marca de referência: Fabricação Unilux, linha Pinpoint,  cor “Silver”, ou padrão
equivalente de qualidade igual ou superior.

20 m2 R$ 318,95 R$ 6.379,00

VALOR TOTAL R$ 159.615,32
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6.5.  O valor  total  referencial  para o Grupo 01 da presente licitação é de  R$ 159.615,32
(cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e quinze reais e trinta e dois centavos).

6.6.  Não serão aceitas propostas com valores unitários e/ou valor  global  superiores aos
estimados nesta planilha orçamentária.

7. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1. O critério de julgamento dos preços será o de “MENOR PREÇO GLOBAL”.

8. DA AMOSTRA

8.1.  Será  exigida  da  licitante  classificada  provisoriamente  em  primeiro  lugar  a
apresentação de amostra reduzida, do tipo de tecido e demais componentes, bem como as
comprovações  de  todas  as  especificações  e  características  técnicas  exigidas,  além de
qualidade,  durabilidade,  acabamento,  estética,  ergonomia  e  funcionalidade  dos  produtos
ofertados. O prazo de entrega da referida amostra será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar
da convocação efetuada pelo Pregoeiro no sistema eletrônico pregãoonlinebanrisul.com.br.
O local de entrega da amostra será na sede do CRCRS, localizada na Rua Gutemberg, n.º
151, nesta Capital, para ser analisada pelo Pregoeiro, assistido por responsável técnico, o
qual emitirá parecer em que constará “aprovado sem ressalvas”, “aprovado com ressalvas”
ou “reprovado”.

8.2. A hipótese de “aprovação com ressalvas” somente ocorrerá caso as citadas ressalvas
refiram-se a itens de mera aparência (pormenores de acabamento, coloração e outros itens
que não impliquem incerteza quanto à qualidade e à funcionalidade do objeto). Nesse caso,
será disponibilizado novo prazo de 3 (três) dias úteis para correção das ressalvas, mediante
ajustes ou apresentação de novas amostras. 

8.3. Após as correções ou apresentação da nova amostra, a FISCALIZAÇÃO emitirá novo
parecer, em que constará “aprovado” ou “reprovado”.

8.4. A não apresentação no prazo estipulado pelo CRCRS ou reprovação das amostras
desclassifica a licitante.

8.5. Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das amostras são: 

8.5.1. Análise de conformidade com as especificações anexas a este edital; 

 8.5.2. Análise de qualidade e eficiência de materiais similares; 

8.5.3. Análise  de  acabamento.  As  amostras  deverão  apresentar  aparência
homogênea, com superfícies lisas, sem riscos ou bolhas.

9. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. A CONTRATADA deverá entregar o material, devidamente instalado, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato.

9.1.1. Em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a empresa deverá
iniciar a execução dos serviços.

9.1.2. Caso a CONTRATADA não inicie os serviços no prazo definido, estará sujeita
à penalidade de multa.
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9.2. É  obrigatória  a  visita  técnica  da  empresa  vencedora  da  licitação  aos  locais  de
instalação, para verificação das condições e confirmação de medidas dos produtos.

9.3. A visita técnica,  entrega e instalação serão na sede do CRCRS, localizada na Rua
Gutemberg, n.º 151, Porto Alegre-RS, mediante agendamento de horário junto ao Fiscal do
Contrato.

9.4. O transporte dos materiais e sua instalação ficará a cargo da CONTRATADA, devendo
ser providenciada a mão de obra necessária.

9.5. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o Termo de Referência,
proposta  apresentada,  contrato  celebrado,  bem  como  de  posteriores  documentos
contratuais que se fizerem juntados aos autos do processo de contratação deste objeto.

9.6. Os materiais serão recebidos provisoriamente, a partir  da entrega e instalação, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta apresentada.

9.7. Os  materiais  e  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando  em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo  ser  substituídos  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  contar  da  notificação  da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.8. Os bens e serviços que compõe o objeto serão recebidos definitivamente no prazo de
15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade,
quantidade  e  funcionalidade  do  objeto  e  consequente  aceitação  mediante  termo
circunstanciado.

9.8.1. Na hipótese de a verificação a que se refere  o subitem anterior  não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.9. A não aceitação do objeto não interrompe nem suspende a mora na entrega.

9.10. O inadimplemento da obrigação estará caracterizado:

9.10.1. Após 10 (dez) dias de atraso na execução/entrega;

9.10.2. Após 10 (dez) dias de atraso na substituição do objeto rejeitado;

9.10.3. Em caso de reiteração na rejeição do objeto;

9.10.4. Pela perda das condições de habilitação.

9.11. O recebimento provisório  ou definitivo do objeto  não exclui  a  responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. DA GARANTIA DO OBJETO

10.1. O prazo de garantia dos serviços prestados pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e
dos produtos fornecidos pelo prazo mínimo de 24(vinte e quatro) meses, a contar da data de
recebimento definitivo.

10.2. Durante o período de garantia, as falhas identificadas deverão ser reparadas em até 5
(cinco)  dias úteis,  contados  da ciência  da  notificação do fato  pela  CONTRATADA,  sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE.
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11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1.  A  capacidade  operacional  deverá  ser  comprovada  mediante  apresentação  de
atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que tenha(m)
contratado junto à ofertante, que comprovem a execução prévia de objeto semelhante ao
ora licitado. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato.

12.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

12.3. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Edital  e na proposta apresentada,
para fins de aceitação e recebimento definitivo.

12.4. Comunicar à Contratada,  por escrito,  sobre imperfeições,  falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

12.5. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre
que necessário à execução dos serviços.

12.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,  através de
comissão/servidor especialmente designado.

12.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

12.8.  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de
Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

13.1.1. Efetuar  a  entrega  do  objeto  em  perfeitas  condições,  conforme
especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva  nota  fiscal,  na  qual  constarão  as  indicações  referentes  a:  marca,
fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

13.1.2. Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto do contrato,
de acordo com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas.

13.1.3. Substituir,  reparar  ou  corrigir,  às  suas  expensas,  no  prazo fixado neste
Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
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13.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

13.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo
da manutenção dessas condições.

13.1.6 Manter  atualizado endereço,  inclusive eletrônico,  e telefones cadastrados
junto ao CONTRATANTE para comunicações, informando imediatamente eventual
alteração.

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

13.1.8. Sempre  que  solicitado,  apresentar,  documentos  que  comprovem  o
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação.

13.1.9. Acatar as exigências do CRCRS quanto à execução do objeto, normas de
controle interno e rotinas de serviço.

13.1.10. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem
sobre a execução dos serviços prestados.

13.1.11. Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos itens que
compõe o objeto, ora contratados e aceitar,  durante a vigência do contrato,  nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. (§ 1º, I do
art. 65 da Lei nº 8.666/93).

14. DA VIGÊNCIA

14.1. O prazo de vigência do contrato é de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Ressalvadas as situações de caso fortuito e de força maior regularmente alegadas e
provadas,  a  CONTRATADA  sujeita-se  às  seguintes  penalidades,  isoladamente  ou
conjuntamente  com  as  multas  definidas  no  item  16.1.2,  16.1.3  e  16.1.4,  abaixo
especificadas:

16.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante.

16.1.2.  Aplicação  de  multa  correspondente  a  20%  (vinte  por  cento)  do  valor
contratado, nos seguintes casos:
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16.1.2.1. Quando  o  objeto  não  for  executado  de  acordo  com  as
especificações  da  proposta  apresentada  e  do  Contrato,  ou  houver
negligência na execução do objeto contratado.

16.1.2.2.  Quando  a  CONTRATADA se  negar  a  corrigir  deficiências  ou
refazer serviços solicitados pelo CRCRS.

16.1.2.3.  Em  caso  de  rescisão  unilateral  causada  por  culpa  da
CONTRATADA.

16.1.2.4. Em  caso  de  inexecução  parcial  do  contrato  ou  de
descumprimento  de  obrigação  contratual  ou  norma  de  legislação
pertinente.

16.1.3. Aplicação  de  multa  correspondente  a  30%  (trinta  por  cento)  do  valor
contratado, no caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditório.

16.1.4. Aplicação de multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor contratado,
em caso  de atraso na entrega do objeto do presente contrato, inclusive em caso de
não aceitação pelo CONTRATANTE, limitada a 15 (quinze) dias.  Após o décimo
quinto dia, e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer  a  não  aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese,
inexecução total  da obrigação assumida,  sem prejuízo da rescisão unilateral  da
avença.

16.1.5. Suspensão do direito  de licitar  e  contratar  com o CONTRATANTE,  pelo
prazo de até 2 (dois) anos.

16.1.6.  Declaração,  pelo  Presidente  do  CONTRATANTE,  da  inidoneidade  da
CONTRATADA.

16.1.7. A aplicação de uma das penalidades previstas nesta Cláusula, não elide a
aplicação das demais.

16.1.8. O valor da(s) multa(s) será descontado de eventuais pagamentos devidos à
CONTRATADA, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem pagos ou
o valor da multa seja superior a estes.

16.1.9.  As  multas  deverão  ser  recolhidas  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Conselho.

16.1.10. A  penalidade  prevista  no  item  16.1.5  poderá  ser  aplicada  caso  a
CONTRATADA  demonstre  conduta  eivada  de  má-fé,  ou,  de  qualquer  forma
incompatível  com  a  seriedade  do  procedimento,  como  tais  consideradas  o
retardamento injustificado do cumprimento do objeto do presente contrato, a recusa
injustificada de assinatura do contrato, a não manutenção da proposta de modo
injustificado, a perda das condições de habilitação não informada imediatamente ao
CONTRATANTE, o cometimento de fraudes e o comportamento inidôneo.

16.1.11. A penalidade prevista no item 16.1.6 será aplicável em caso de reiteração
de condutas previstas no parágrafo anterior, ainda que não tenha sido aplicada a
penalidade prevista no item 16.6, bem como, no de comprovado envolvimento em
ilícitos penais ou fiscais.
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16.1.12.  As  penalidades  aqui  cominadas  são  de  caráter  administrativo,  e  não
limitam a atuação do CRCRS na esfera cível para ressarcimento de dano, inclusive
moral.

16.1.13. Em caso de deficiência na execução do objeto, o CRCRS poderá recorrer
a terceiros para solução dos problemas, por conta da CONTRATADA.

16.1.14.  A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em
processo  administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à
CONTRATADA,  observando-se  o  procedimento  previsto  na  Lei  n.º  8.666/93  e,
subsidiariamente, à Lei n.º 9.784/99.

16.1.15.  A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.1.16.  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

17. DOS RECURSOS FINANCEIROS

17.1. Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação encontram-se
providos no elemento de despesa classificado na Conta n.º 6.3.2.1.03.01.003 Instalações.

18. DO PAGAMENTO

18.1. As persianas horizontais e cortinas rolô que compõe o objeto,  serão medidas e pagas
por metro quadrado, incluindo os trilhos laterais.

 18.1.1. O cálculo da área será realizado considerando-se o vão livre total das
janelas, conforme projeto de arquitetura – medida vertical do peitoril da janela
ao  teto  onde  serão  fixadas  e  medida  horizontal  entre  duas  paredes  que
delimitem o vão de instalação das persianas horizontais ou cortinas rolô.

18.2.  Serão  pagos  apenas  os  quantitativos  efetivamente  medidos,  por  tratar-se  de
empreitada por preço unitário.

18.3. Serão medidas exclusivamente as persianas horizontais e cortinas rolô instaladas por
completo, incluindo todos seus mecanismos de abertura, regulagens e testes. 

18.4.  O  cálculo  da  área  a  ser  paga  corresponderá  aos  vãos  livres  completos,  sendo
calculados conforme item 18.1.1 acima.

18.5. A CONTRATADA deve apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
para fins de liquidação e pagamento, nota fiscal/fatura, em duas vias, após medição feita
pela FISCALIZAÇÃO.

18.6. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contado  do  recebimento  definitivo  do  objeto,  com  a  atestação  do  serviço  e  medição
efetuados pela FISCALIZAÇÃO, desde que apresentada a nota fiscal/fatura de serviços.

18.7. De acordo com o artigo 64 da lei n° 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
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fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social – Cofins e da Contribuição para o PIS/PASEP.

18.8. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos
os interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br, (IN SRF nº 1234/12
e alterações).

18.9.  Após a apresentação e verificação da regularidade da nota fiscal, o pagamento será
efetuado em até 10 (dez) dias úteis.

18.10. O CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório  e da ampla defesa,
poderá  deduzir,  cautelar  ou  definitivamente,  do  montante  a  pagar  à  CONTRATADA,  os
valores  correspondentes  a  multas,  ressarcimentos  ou  indenizações  devidas  pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.

18.11. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira
pelo índice IPCA, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

18.11.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

19. DO CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

19.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade dos  materiais,  da  prestação dos serviços  e  da alocação dos  recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por um ou mais representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos
artigos 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93 e do art. 10 do Decreto n.º 9.507/18.

19.2. A verificação da adequação dos itens que compõe o objeto deverá ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referência.

19.3. O  representante  do  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências
verificadas,  adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos parágrafos 1.º e 2.º do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

19.4. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  demais  obrigações  e  responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no
Termo de Referência e na legislação vigente,  podendo culminar  em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93.

19.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n.º 8.666/93.
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19.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal  designado
deverão  ser  solicitadas  ao  seu  gestor,  em  tempo  hábil  para  adoção  das  medidas
convenientes.

19.7.  A CONTRATADA deverá indicar um preposto para representá-la  junto ao fiscal  do
contrato.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. As notificações poderão ser formalizadas por meio eletrônico.

20.2. A  tolerância  das  partes  relativamente  a  infrações  às  disposições  constantes  do
presente instrumento, não exime o infrator de cumprir com todas as obrigações assumidas,
podendo ser-lhe exigida, a qualquer tempo, o cumprimento integral.

20.3. O  Contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais  previstas  no
mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.

20.4. O aumento ou a diminuição do objeto observará os limites legais e o incremento ou
decréscimo ocorrerá de forma proporcional ao preço licitado.
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                                      PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 03/2019

                                       PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 75/2019
                       

  ANEXO II

                                   MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
            

GRUPO ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO QUANT./
UNIDADE

(estimativa)

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1 PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA 50 mm. - MOTORIZADA

Especificações  do  material: Persiana  horizontal  de  madeira  nobre,  tipo
“basswood”,  com acabamento  em fita  e  acionamento  monocontrole  (subida,
descida e basculamento em uma única corrente contínua de comando).

Marca:
Modelo:

53 m2 R$  ccc R$  ccccc

2 CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3% 

Especificações do material: Tela solar, em trama dupla de 3 tons na variação
de branco a cinza, urdume duplo na cor branca, fator de abertura 3%, composta
de PVC (85%) e poliester (15%), pesando 609 g/m². Trama: 2x2 fios. Retardante
de  chamas  B1  e  NFPA701.  Anti  Bactericida.  Livre  de  substâncias  tóxicas:
Phathalate,  Formaldehyde,  metais  pesados,  VOC.  Certificados  de  Oeko-Tex,
Greenguard. Livre de Fibra de vidro. Coeficiente de sombreamento: 0,46.

Marca:

Modelo:

92 m2 R$  ccc R$  ccccc

3 CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3%

Especificações do material: Tela solar,  fator de abertura 3%, composta por
PVC  (70%)  e  poliéster  (30%),  pesando  470  g/m2,  trama  2x2  fios,  com
retardamento de chamas B1 e NFPA 701, antibactericida, livre de substâncias
tóxicas: Phathalate, Formaldehyde, Metais pesados, VOC; certificados de Oeko-
Tex,  Greenguard,  ou  similares,  livre  de  fibra  de  vidro;  coeficiente  de
sombreamento de 0,46.

Marca:

Modelo:

403 m2 R$  ccc R$  ccccc

4 CORTINA ROLÔ BLACKOUT, COM BOX E PERFIS LATERAIS DE VEDAÇÃO

Especificações do material: 100% blackout, composto de fibra de vidro (25%)
e PVC (75%), sendo 3 camadas de PVC e 1 de fibra de vidro. Espessura: 0,36
mm, peso 480g/m².  Tecido livre  de chumbo,  certificado retardante de chama
NFPA.

Marca:

Modelo:

20 m2 R$  ccc R$ ccccc.

VALOR TOTAL R$ ccccc.

VALOR TOTAL PARA O GRUPO: R$ QQQQQQQ.... (valor por extenso).
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Declaramos para os devidos fins e sobre as penalidades de lei,  que o preço cotado na
presente proposta atende as especificações e características previstas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 03/2019 e seus Anexos.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

EMPRESA:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

RESPONSÁVEL:

Local e data.

                                           (Assinatura e nome do Representante Legal).

Avenida Praia de Belas, n.º 1554 – Bairro Praia de Belas – Porto Alegre-RS – CEP 90110-000

Telefone: (51) 3254-9400 

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



                                                                                  

                                       PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 03/2019

                                        PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 75/2019
                       

  ANEXO III

                                   PLANTAS BAIXAS DOS PAVIMENTOS      

As plantas baixas consideradas para o levantamento dos quantitativos foram as seguintes:
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Os arquivos acima podem ser solicitados por intermédio do endereço eletrônico:
comlic@crcrs.org.br
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PREGÃO ELETRÔNICO CRCRS N.º 03/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 75/2019

                      

                  ANEXO IV

                CONTRATO 

Pelo  presente  instrumento  particular,  de  um  lado,  o CONSELHO  REGIONAL  DE
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL, Entidade de Fiscalização e de Registro da
Profissão Contábil, com sede nesta Capital, na Avenida Praia de Belas, n.º 1554, inscrita no
CNPJ sob o nº 92.698.471/0001-33, neste ato representada por sua Presidente,  Contadora
ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES,  doravante denominado  CONTRATANTE, e, de outro
lado,  ___________________,  inscrita  no  CNPJ sob n.º  ______________,  com sede  na
____________________, na cidade de _________, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente contrato que decorre e tem seu fundamento no Processo Administrativo
CRCRS n.º 10/2019 e se rege pelo disposto na Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, Decreto
n.º 5.450/05, no instrumento convocatório do Pregão Eletrônico n.º 03/2019, na proposta
apresentada  e,  nos  demais  elementos  do  referido  processo  de  licitação,  os  quais
consideram-se  parte  integrante  e  complementar  do  presente  contrato,  bem  como  nas
cláusulas e condições a seguir especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1. OBJETO

1.1. Constitui  objeto desta contratação, o  fornecimento e a instalação de s horizontais e
cortinas tipo rolô,  destinadas à sede do CRCRS,  conforme quantidades,  especificações,
condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. Este termo de Contrato vincula-se ao Edital  do Pregão n.º  03/2019,  identificado no
preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O valor estimativo total da contratação é de R$ cccccc (cccccccccc.),
composto pelos valores dos itens constantes da Tabela de Preços Contratados, disposta a
seguir:
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ITEM DESCRIÇÃO QUANT./
UNIDADE

(estimativa)

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA 50 mm. - MOTORIZADA

Especificações  do  material:  Persiana  horizontal  de  madeira  nobre,  tipo
“basswood”,  com acabamento  em fita  e  acionamento  monocontrole  (subida,
descida e basculamento em uma única corrente contínua de comando).

Marca:
Modelo:

53 m2 R$  ccc R$  ccccc

2 CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3% 

Especificações do material: Tela solar, em trama dupla de 3 tons na variação
de branco a cinza, urdume duplo na cor branca, fator de abertura 3%, composta
de PVC (85%) e poliester (15%), pesando 609 g/m². Trama: 2x2 fios. Retardante
de  chamas  B1  e  NFPA701.  Anti  Bactericida.  Livre  de  substâncias  tóxicas:
Phathalate,  Formaldehyde,  metais  pesados,  VOC.  Certificados  de  Oeko-Tex,
Greenguard. Livre de Fibra de vidro. Coeficiente de sombreamento: 0,46.

Marca:

Modelo:

92 m2 R$  ccc R$  ccccc

3 CORTINA ROLÔ, TELA SOLAR 3%

Especificações do material: Tela solar,  fator de abertura 3%, composta por
PVC  (70%)  e  poliéster  (30%),  pesando  470  g/m2,  trama  2x2  fios,  com
retardamento de chamas B1 e NFPA 701, antibactericida, livre de substâncias
tóxicas: Phathalate, Formaldehyde, Metais pesados, VOC; certificados de Oeko-
Tex,  Greenguard,  ou  similares,  livre  de  fibra  de  vidro;  coeficiente  de
sombreamento de 0,46.

Marca:

Modelo:

403 m2 R$  ccc R$  ccccc

4 CORTINA ROLÔ BLACKOUT, COM BOX E PERFIS LATERAIS DE VEDAÇÃO

Especificações do material: 100% blackout, composto de fibra de vidro (25%)
e PVC (75%), sendo 3 camadas de PVC e 1 de fibra de vidro. Espessura: 0,36
mm, peso 480g/m².  Tecido livre  de chumbo,  certificado retardante de chama
NFPA.

Marca:

Modelo:

20 m2 R$  ccc R$ ccccc.

VALOR TOTAL R$ ccccc.

2.2. Nos  valores  ajustados já  estão incluídas  todas  as despesas  relativas ao objeto do
presente contrato,  inclusive os impostos,  taxas ou outros ônus,  federais,  estaduais  e/ou
municipais porventura incidentes,  ou qualquer outro elemento que possa influir  direta ou
indiretamente no custo do fornecimento.

2.3.  O  valor  total  é  meramente  estimativo,  de  forma  que  os  pagamentos  devidos  à
Contratada dependerão dos quantitativos do objeto efetivamente fornecidos, em relação aos
valores unitários contratados.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O objeto  referente  aos  serviços  desta  contratação será  realizado sob o  regime de
execução indireta, mediante empreitada por preço unitário, nos termos do Art. 6.º, inciso VIII,
alínea “b” da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA  –  DA  ENTREGA,  DO  RECEBIMENTO  E  DA EXECUÇÃO  DO
OBJETO

4.1. A CONTRATADA deverá entregar o material, devidamente instalado, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato.

4.1.1. Em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, a empresa deverá
iniciar a execução dos serviços.

4.1.2. Caso a CONTRATADA não inicie os serviços no prazo definido, estará sujeita
à penalidade de multa.

4.2. É  obrigatória  a  visita  técnica  da  empresa  vencedora  da  licitação  aos  locais  de
instalação, para verificação das condições e confirmação de medidas dos produtos.

4.3. A visita técnica,  entrega e instalação serão na sede do CRCRS, localizada na Rua
Gutemberg, n.º 151, Porto Alegre-RS, mediante agendamento de horário junto ao Fiscal do
Contrato.

4.4. O transporte dos materiais e sua instalação ficará a cargo da CONTRATADA, devendo
ser providenciada a mão de obra necessária.

4.5. Os serviços deverão ser executados em conformidade com o Termo de Referência,
proposta  apresentada,  contrato  celebrado,  bem  como  de  posteriores  documentos
contratuais que se fizerem juntados aos autos do processo de contratação deste objeto.

4.6. Os materiais serão recebidos provisoriamente, a partir  da entrega e instalação, para
efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste
Termo de Referência e na proposta apresentada.

4.7. Os  materiais  e  serviços  poderão  ser  rejeitados,  no  todo  ou  em parte,  quando  em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta,
devendo  ser  substituídos  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  contar  da  notificação  da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.8. Os bens e serviços que compõe o objeto serão recebidos definitivamente no prazo de
15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade,
quantidade  e  funcionalidade  do  objeto  e  consequente  aceitação  mediante  termo
circunstanciado.

4.8.1. Na hipótese de a verificação a que se refere  o subitem anterior  não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.9. A não aceitação do objeto não interrompe nem suspende a mora na entrega.

4.10. O inadimplemento da obrigação estará caracterizado:

4.10.1. Após 10 (dez) dias de atraso na execução/entrega;
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4.10.2. Após 10 (dez) dias de atraso na substituição do objeto rejeitado;

4.10.3. Em caso de reiteração na rejeição do objeto;

4.10.4. Pela perda das condições de habilitação.

4.11. O recebimento provisório  ou definitivo do objeto  não exclui  a  responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA  – DA GARANTIA DO OBJETO

5.1. O prazo de garantia dos serviços prestados pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses e
dos produtos fornecidos pelo prazo mínimo de 24(vinte e quatro) meses, a contar da data de
recebimento definitivo.

5.2. Durante o período de garantia, as falhas identificadas deverão ser reparadas em até 5
(cinco)  dias úteis,  contados  da ciência  da  notificação do fato  pela  CONTRATADA,  sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato.

6.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.3. Verificar  minuciosamente,  no  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente com as especificações constantes no Edital  e na proposta apresentada,
para fins de aceitação e recebimento definitivo.

6.4. Comunicar  à  Contratada,  por  escrito,  sobre  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

6.5. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que
necessário à execução dos serviços.

6.6. Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da Contratada,  através  de
comissão/servidor especialmente designado.

6.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.8.  A  Administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de
Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
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fiscal,  na qual  constarão as indicações  referentes a:  marca,  fabricante,  modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade.

7.1.2. Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto do contrato, de
acordo com os requisitos estabelecidos nas especificações técnicas.

7.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

7.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo
da manutenção dessas condições.

7.1.6 Manter  atualizado  endereço,  inclusive  eletrônico,  e  telefones  cadastrados
junto ao CONTRATANTE para comunicações, informando imediatamente eventual
alteração.

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

7.1.8. Sempre  que  solicitado,  apresentar,  documentos  que  comprovem  o
cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação.

7.1.9. Acatar as exigências do CRCRS quanto à execução do objeto, normas de
controle interno e rotinas de serviço.

7.1.10.  Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem
sobre a execução dos serviços prestados.

7.1.11.  Arcar com todos os ônus necessários à completa execução dos itens que
compõe o objeto, ora contratados e aceitar,  durante a vigência do contrato,  nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do objeto, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. (§ 1º, I do
art. 65 da Lei nº 8.666/93).

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1.  Ressalvadas as situações de caso fortuito e de força maior regularmente alegadas e
provadas,  a  CONTRATADA  sujeita-se  às  seguintes  penalidades,  isoladamente  ou
conjuntamente  com  as  multas  definidas  no  item  16.1.2,  16.1.3  e  16.1.4,  abaixo
especificadas:

8.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante.

8.1.2.  Aplicação  de  multa  correspondente  a  20%  (vinte  por  cento)  do  valor
contratado, nos seguintes casos:
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8.1.2.1. Quando  o  objeto  não  for  executado  de  acordo  com  as
especificações  da  proposta  apresentada  e  do  Contrato,  ou  houver
negligência na execução do objeto contratado.

8.1.2.2.  Quando  a  CONTRATADA se  negar  a  corrigir  deficiências  ou
refazer serviços solicitados pelo CRCRS.

8.1.2.3.  Em  caso  de  rescisão  unilateral  causada  por  culpa  da
CONTRATADA.

8.1.2.4. Em caso de inexecução parcial do contrato ou de descumprimento
de obrigação contratual ou norma de legislação pertinente.

8.1.3. Aplicação  de  multa  correspondente  a  30%  (trinta  por  cento)  do  valor
contratado, no caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditório.

8.1.4.  Aplicação de multa de 1% (um por cento) por dia sobre o valor contratado,
em caso  de atraso na entrega do objeto do presente contrato, inclusive em caso de
não aceitação pelo CONTRATANTE, limitada a 15 (quinze) dias.  Após o décimo
quinto dia, e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer  a  não  aceitação  do  objeto,  de  forma  a  configurar,  nessa  hipótese,
inexecução total  da obrigação assumida,  sem prejuízo da rescisão unilateral  da
avença.

8.1.5. Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo
de até 2 (dois) anos.

8.1.6.  Declaração,  pelo  Presidente  do  CONTRATANTE,  da  inidoneidade  da
CONTRATADA.

8.1.7. A aplicação de uma das penalidades previstas nesta Cláusula, não elide a
aplicação das demais.

8.1.8. O valor da(s) multa(s) será descontado de eventuais pagamentos devidos à
CONTRATADA, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem pagos ou
o valor da multa seja superior a estes.

8.1.9. As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Conselho.

8.1.10. A  penalidade  prevista  no  item  16.1.5  poderá  ser  aplicada  caso  a
CONTRATADA  demonstre  conduta  eivada  de  má-fé,  ou,  de  qualquer  forma
incompatível  com  a  seriedade  do  procedimento,  como  tais  consideradas  o
retardamento injustificado do cumprimento do objeto do presente contrato, a recusa
injustificada de assinatura do contrato, a não manutenção da proposta de modo
injustificado, a perda das condições de habilitação não informada imediatamente ao
CONTRATANTE, o cometimento de fraudes e o comportamento inidôneo.

8.1.11. A penalidade prevista no item 16.1.6 será aplicável em caso de reiteração
de condutas previstas no parágrafo anterior, ainda que não tenha sido aplicada a
penalidade prevista no item 16.6, bem como, no de comprovado envolvimento em
ilícitos penais ou fiscais.
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8.1.12. As penalidades aqui cominadas são de caráter administrativo, e não limitam
a atuação do CRCRS na esfera cível para ressarcimento de dano, inclusive moral.

8.1.13. Em caso de deficiência na execução do objeto, o CRCRS poderá recorrer a
terceiros para solução dos problemas, por conta da CONTRATADA.

8.1.14.  A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em
processo  administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à
CONTRATADA,  observando-se  o  procedimento  previsto  na  Lei  n.º  8.666/93  e,
subsidiariamente, à Lei n.º 9.784/99.

8.1.15.  A  autoridade  competente,  na  aplicação  das  sanções,  levará  em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

8.1.16.  As  sanções  aqui  previstas  são  independentes  entre  si,  podendo  ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade dos  materiais,  da  prestação dos serviços  e  da alocação dos  recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos
por um ou mais representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos
artigos 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93 e do art. 10 do Decreto n.º 9.507/18.

9.2. A verificação da adequação dos itens que compõe o objeto deverá ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referência.

9.3. O representante do Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,
conforme o disposto nos parágrafos 1.º e 2.º do art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

9.4. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  demais  obrigações  e  responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no
Termo de Referência e na legislação vigente,  podendo culminar  em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n.º 8.666/93.

9.5.  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n.º 8.666/93.

9.6. As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem a  competência  do  fiscal  designado
deverão  ser  solicitadas  ao  seu  gestor,  em  tempo  hábil  para  adoção  das  medidas
convenientes.

9.7.  A CONTRATADA deverá  indicar  um preposto  para  representá-la  junto  ao  fiscal  do
contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

10.1. Os recursos financeiros para pagamento do objeto da presente licitação encontram-se
providos no elemento de despesa classificado na Conta n.º 6.3.2.1.03.01.003 Instalações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

11.1. As persianas horizontais e cortinas rolô que compõe o objeto, serão medidas e pagas
por metro quadrado, incluindo os trilhos laterais.

 11.1.1. O cálculo da área será realizado considerando-se o vão livre total das
janelas, conforme projeto de arquitetura – medida vertical do peitoril da janela
ao  teto  onde  serão  fixadas  e  medida  horizontal  entre  duas  paredes  que
delimitem o vão de instalação das persianas horizontais e cortinas rolô.

11.2.  Serão  pagos  apenas  os  quantitativos  efetivamente  medidos,  por  tratar-se  de
empreitada por preço unitário.

11.3. Serão medidas exclusivamente as persianas horizontais e cortinas rolô instaladas por
completo, incluindo todos seus mecanismos de abertura, regulagens e testes. 

11.4.  O  cálculo  da  área  a  ser  paga  corresponderá  aos  vãos  livres  completos,  sendo
calculados conforme item 11.1.1 acima.

11.5. A CONTRATADA deve apresentar ao setor responsável pela fiscalização do contrato,
para fins de liquidação e pagamento, nota fiscal/fatura, em duas vias, após medição feita
pela FISCALIZAÇÃO.

11.6. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contado  do  recebimento  definitivo  do  objeto,  com  a  atestação  do  serviço  e  medição
efetuados pela FISCALIZAÇÃO, desde que apresentada a nota fiscal/fatura de serviços.

11.7. De acordo com o artigo 64 da lei n° 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social – Cofins e da Contribuição para o PIS/PASEP.

11.8. A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos
os interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br, (IN SRF nº 1234/12
e alterações).

11.9.  Após a apresentação e verificação da regularidade da nota fiscal, o pagamento será
efetuado em até 10 (dez) dias úteis.

11.10. O CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá  deduzir,  cautelar  ou  definitivamente,  do  montante  a  pagar  à  CONTRATADA,  os
valores  correspondentes  a  multas,  ressarcimentos  ou  indenizações  devidas  pela
CONTRATADA, nos termos deste contrato.

11.11. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira
pelo índice IPCA, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
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11.11.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para
o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É  admissível  a  fusão,  cisão ou incorporação da contratada com/em outra  pessoa
jurídica,  desde que sejam observados pela  nova pessoa jurídica  todos  os  requisitos de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Administração à continuidade do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA

14.1. O prazo de vigência do contrato é de 6 (seis) meses, contados da data de assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1. O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo:

15.1.1. Por  ato unilateral  e  escrito  do CONTRATANTE nos casos previstos nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.

15.1.2. Por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência
para o CONTRATANTE.

15.1.3. Judicialmente, nos termos legais.

15.2. Independentemente da aplicação das penalidades previstas no presente contrato, nos
casos de rescisão em virtude de inadimplemento contratual, a parte inadimplente ressarcirá
à outra por todos os prejuízos decorrentes da rescisão.

15.3. A CONTRATADA reconhece os  direitos  do CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO
CONTRATO

16.1.  O presente  contrato  fundamenta-se  nas  Leis  n.º  10.520/2002  e  nº  8.666/1993  e
vincula-se ao Edital  e anexos do Pregão Eletrônico n.º  03/2019, constante do Processo
CRCRS n.º 75/2019, bem como à proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

17.1.  Os  casos  omissos  serão  decididos  pelo  CONTRATANTE,  segundo  as  disposições
contidas na Lei  n.º  8.666/93,  na Lei n.º  10.520/02 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 – Código de
Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1. Fica eleita a Justiça Federal, Subseção Judiciária de Porto Alegre, como foro para
dirimir eventuais litígios oriundos do presente contrato,  com renúncia de qualquer outro,
ainda que mais privilegiado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. As notificações poderão ser formalizadas por meio eletrônico.

19.2. A  tolerância  das  partes  relativamente  a  infrações  às  disposições  constantes  do
presente instrumento, não exime o infrator de cumprir com todas as obrigações assumidas,
podendo ser-lhe exigida, a qualquer tempo, o cumprimento integral.

19.3. O  Contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais  previstas  no
mesmo, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.º 8.666/93.

19.4. O aumento ou a diminuição do objeto observará os limites legais e o incremento ou
decréscimo ocorrerá de forma proporcional ao preço licitado.

Por estarem em acordo com os termos do presente instrumento, após a leitura do mesmo,
firmam-no as partes em 2 (duas) vias de igual teor e forma, junto a duas testemunhas que
também subscrevem.

Porto Alegre, ___ de novembro de 2019.

                                                      ANA TÉRCIA LOPES RODRIGUES                                     
                                                                 Presidente do CRCRS

              

          (Representante Legal)                                            
                                                                            CONTRATADA        

     Testemunhas -   __________________________    __________________________   
               Nome:                                             Nome:
              CPF:                                               CPF:
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