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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 8ª REGIÃO - DISTRITO FEDERAL 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

INSTRUÇÕES GERAIS E PROCEDIMENTOS  
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2022 

 (Processo Administrativo n° 2022.8.30080306) 
EXCLUSIVO ME/EPP 

  
 Torna-se público que Conselho Regional DE Corretores de Imóveis – CRECI 8ª 

REGIÃO/DF, doravante denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o nº 00.105.650/0001-

00, Autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, com sede nesta 

Capital, no SD/Sul, Bloco “A”, nº 44, Ed. Boulevard Center, 4º andar, Salas 401/410 por meio do 

coordenador de Licitações e Contratos, senhor Alex Sandro Bachiega, realizará DISPENSA, na 

forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por item e adjudicação por lote, 

na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 67/2021, Resolução CNSP nº 315/2014 e demais legislação aplicável. 

- Data de encerramento da sessão: 27 de abril de 2022 

- Hora de encerramento: 15:00 horas de Brasília 

- Link: https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa para 

empresa de serviço de seguro de viagens com destinos nacionais, para uma média de 36(trinta e 

seis) viagens com permanência máxima de 8 (oito) dias, os segurados terão entre 30(trinta) anos 

a 70(setenta) anos, visando cobertura em caso de danos ou extravio de bagagem, pagamentos 

de despesas com dentista e remédios, assistência médica integral, sob demanda, para atender 

as necessidades do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8ª Região - CRECI/DF, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e Termo de 

Referência (Anexo I). 

1.2. Observando as regras e as coberturas mínimas previstas na Resolução CNSP nº 

315/2014, do Conselho Nacional de Seguros Privados.  

 

1.3. A contratação será realizada em único lote, contendo dois itens, conforme tabela 

constante abaixo. 

LOTE ÚNICO 

ITE
M  

DESCRIÇÃO/  
ESPECIFICAÇÃO  

QUANTITATIVO  UNIDADE DE 
MEDIDA  

1  Seguro viagem – Passageiros até 65 anos 
 

220 Diária  

2  Seguro viagem – Passageiros com 65 anos ou 
mais 
 

100 Diária  
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1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências 

contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

1.5. Justificativa para o agrupamento de itens em grupo: 
a) A pretensão ao se juntar os objetos para adjudicação em Grupo, foi no sentido de tornar 
a gestão dos contratos mais viável, bem como que enseja melhor atingir o interesse público, 
manifestado pela ampliação da economia de escala, sem causar prejuízo para o conjunto a ser 
licitado, observando-se que em grupo cinge-se a certame autônomo, com julgamento 
independente. 
b)  O agrupamento também visou tornar mais eficiente o processo de aquisição SOB 
DEMANDA, para evitar emissão de empenhos com valores ínfimos, e assim, proporcionar um 
processo mais eficaz e econômico. Cabe lembra que o agrupamento de itens torna o preço mais 
atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, fomenta a disputa e amplia o 
número de interessados na disputa; e, finalmente, considerando que este procedimento atende 
aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e esta prática visa adquirir 
o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da padronização fica 
plenamente justificado o agrupamento de itens específicos. 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA. 

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa 

Eletrônica integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Comprasnet 4.0, disponível 

no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br. 

 

2.1.1. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Sistema de 

Dispensa Eletrônica, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema 

e operacionalização. 

2.1.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao 

órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados. 

2.2. A participação é exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos 

do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

2.3. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores: 

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s); 

2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do termo de referência ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de 

referência ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

https://www.comprasnet.gov.br/


Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8ª Região/DF  
Aviso de Dispensa Eletrônica 07/2022– Lei nº 14.133/21 e IN SEGES/ME nº 67/2021 

 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de 

contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista 

2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico; 

2.3.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 

inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.3.5. sociedades cooperativas. 

2.4. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

2.5. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o 

cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item. 

2.6. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, 

encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a 

descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o 

horário estabelecidos para abertura do procedimento. 

2.6.1. A proposta também deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos 

custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

2.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a 

Contratada. 

2.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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2.8.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

2.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses.  

2.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

2.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o termo de referência assumindo o 

proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

2.12. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, 

substituí-la ou modificá-la; 

2.13. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, às seguintes declarações:  

2.13.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

2.13.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

2.13.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e 

seus anexos; 

2.13.4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, 

assumindo como firmes e verdadeiras; 

2.13.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91. 

2.13.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

2.14. Se o sistema comprasnet já possuir a funcionalidade instalada é facultado ao 

fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o 

registro do seu lance final aceitável maior desconto. 

2.14.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os 

limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.  

2.14.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na 

forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta; 

2.14.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde 

que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema. 
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2.14.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do 

certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados 

poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso. 

3. FASE DE LANCES 

3.1. A partir das 9:00h da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão 

pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de 

lances também já previsto neste aviso. 

3.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

3.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR UNITÁRIO DO LOTE, SEMPRE ATENTANDO 

PARA DUAS CASAS DECIMAIS. 

3.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto 

em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

3.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja 

vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, 

sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação 

Direta. 

3.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é 

de 05 (cinco) reais. 

3.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado primeiro no sistema. 

3.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

3.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor. 

3.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o 

seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem 

crescente de classificação. 

3.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no 

horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou 

mecanismo similar. 

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

4.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

estipulado para a contratação. 

4.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, 

poderá haver a negociação de condições mais vantajosas. 

4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela 

Administração. 
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4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a 

ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a 

contratação. 

4.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do 

procedimento da dispensa eletrônica. 

4.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de 

documentos complementares, adequada ao último lance. 

4.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

4.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

4.5.1. contiver vícios insanáveis; 

4.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos; 

4.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 

a contratação; 

4.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

4.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus 

anexos, desde que insanável. 

4.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços 

ou menor lance que: 

4.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração. 

4.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados 

em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e 

convenções coletivas de trabalho vigentes. 

4.7. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o 

seguinte: 

4.7.1. para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço 

global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de 

aceitabilidade de preços unitário e global a ser fixado neste Aviso de Contratação Direta, 

conforme as especificidades do mercado correspondente; 

4.7.2. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

4.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade 

de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta.   

4.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço. 
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4.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

4.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

4.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

4.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

4.12. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

4.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, 

observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.  

4.14.  

5. HABILITAÇÃO 

5.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

5.1.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

5.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição 

de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

5.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

5.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

5.1.2.1.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação 

5.1.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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5.1.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

5.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

5.2.1. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, 

a respectiva documentação atualizada. 

5.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s). 

5.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já 

apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após 

solicitação da Administração, sob pena de inabilitação. 

5.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação 

à integridade do documento digital. 

5.4. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

5.5. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Aviso de Contratação Direta. 

5.5.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou 

entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de 

habilitação 

5.6. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado 

6. CONTRATAÇÃO 

6.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

6.2. O adjudicatário terá o prazo de  2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.  

6.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 

seja assinado e devolvido no prazo de 1 (um) dia, a contar da data de seu recebimento.  
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6.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou 

instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

6.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão 

nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.  

6.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das 

condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo 

fornecedor durante a vigência do contrato. 

7. SANÇÕES 

7.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 

previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  

7.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

7.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

7.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

7.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

7.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

7.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

7.1.7.  ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

7.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

7.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

7.1.10.  comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

7.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

7.1.11.  praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

7.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

7.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência pela falta do subitem 7.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 7.1.1 a 7.1.12; 

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos 

dos subitens 7.1.2 a 7.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar 

ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, 

pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 7.1.8 a 

7.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 

7.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

7.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

7.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

7.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

7.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

7.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

7.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

7.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

7.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

7.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

7.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

7.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público.  

7.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 
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observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

7.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a 

este Aviso. 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. O procedimento será divulgado no Comprasnet 4.0 e no Portal Nacional de Contratações 

Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de 

Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de 

fornecimento que pretende atender. 

8.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 

(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

8.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

8.2.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base 

ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde 

que atendidas às condições de habilitação exigidas. 

8.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste 

procedimento. 

8.2.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de 

habilitação, conforme o caso. 

8.3. As providências dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o 

comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto) 

8.4. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, 

cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado 

pelo agente competente da Administração na respectiva notificação. 

8.5. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus 

decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão. 

8.6. 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. 

8.7. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances 

observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e 

na documentação relativa ao procedimento. 

8.8. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração 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. 
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8.9. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta 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.  

8.10. Os fornecedores 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 de contratação. 

8.11. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus 

anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso. 

8.12. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.     

8.13. A contratada assinará o Termo de Adesão ao Compromisso de Observância ao Código 

de Conduta, conforme Portaria do CRECI/DF nº 64 de 28 de maio de 2019.  

8.14. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes 

anexos: 

8.14.1. ANEXO I – - Termo de Referência 
8.14.2. ANEXOII- Minuta contratual 

Brasília, 29 de março de 2022. 

 

 

 

 
Alex Sandro Bachiega 

Coordenador de Licitações e Contrato 
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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 8ª REGIÃO - DISTRITO FEDERAL 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 

 

Processo n°2022.8.30080306 
Dispensa de Licitação, inciso II do art. 75 da Lei 14.133, de 2021. 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Contratação SOB DEMANDA de empresa de serviço de seguro de viagens com destinos nacionais, 

para uma média de 36(trinta e seis) viagens com permanência máxima de 8 (oito) dias, os 

segurados terão entre 30(trinta) anos a 70(setenta) anos, visando cobertura em caso de danos 

ou extravio de bagagem, pagamentos de despesas com dentista e remédios, assistência médica 

integral. 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO 

1.1. Contratação sob demanda de empresa de serviço de seguro de viagens com destinos 

nacionais, para uma média de 36(trinta e seis) viagens com permanência máxima de 8 (oito) dias, 

os segurados terão entre 30(trinta) anos a 70(setenta) anos, visando cobertura em caso de danos 

ou extravio de bagagem, pagamentos de despesas com dentista e remédios, assistência médica 

integral. 

1.2.  Garantir aos segurados ou seu(s) beneficiários, durante o período de viagem 

previamente determinado, o pagamento de uma indenização, limitado ao capital segurado 

contratado, na forma de pagamento do valor contratado ou de reembolso, ou, ainda, de 

prestação de serviços, quando da ocorrência de riscos previstos e cobertos pelas coberturas 

contratadas e indicadas no Bilhete de Seguro, desde que o evento não se enquadre como “riscos 

excluídos” ou “não cobertos” pela legislação vigente. 

2. DADOS TÉCNICOS 
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2.1.  A apólice, objeto, ora contratado terá como base a sede do Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis do Distrito Federal – CRECI/DF: 

2.2. Localizada no SDS Bloco A, lote 44, Edifício Boulevard Center 4º Andar, salas 401 até 424, 

ASA SUL- Brasília/DF, CEP: 70391-900 telefone (061) 3321-1010, e-mail: licitacao@crecidf.gov.br.  

2.3. A contratada deverá se responsabilizar pela emissão dentro dos prazos definidos neste 

Termos de Referência dos vouchers nominais de seguro viagem, conforme especificação 

contratada.  

2.4. Em caso de constatação de emissão fora das datas ou parâmetros contratados, a 

contratada deverá emitir imediatamente um novo seguro sem custos para o conselho.  

2.5.  A contratada deverá emitir os seguros individuais para cada solicitação e enviar o 

mesmo diretamente para o titular com cópia para a contratante.  

2.6.  As emissões dos seguros deverão obedecer à tabela com nomes, dados do assegurado 

e período da viagem, que será fornecida pela contratante.  

2.7. A contratante poderá solicitar à contratada emissão de seguro viagem em até 24 horas 

de antecedência à viagem. Caso a véspera da viagem coincida com feriado ou final de semana, 

este prazo será transferido para o primeiro dia útil subsequente.  

2.8. Caso o assegurado desista da viagem, a seguradora deverá cancelar o seguro sem 
ônus para o conselho, desde que avisada com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do 
início da vigência da apólice. Caso a solicitação de cancelamento coincida com feriado ou final de 
semana, este prazo será transferido para o primeiro dia útil subsequente. A contratada deverá 
indicar preposto para o atendimento do CRECI/DF, que poderá realizar o atendimento à distância 
por meios eletrônicos. As emissões dos seguros deverão obedecer à tabela com nomes, dados 
do assegurado e período da viagem, que será fornecida pela contratante.  
2.9. A contratante poderá solicitar à contratada emissão de seguro viagem em até 24 horas 
de antecedência à viagem. Caso a véspera da viagem coincida com feriado ou final de semana, 
este prazo será transferido para o primeiro dia útil subsequente.  

2.10. Caso o assegurado desista da viagem, a seguradora deverá cancelar o seguro sem ônus 
para o conselho, desde que avisada com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência do início 
da vigência da apólice. Caso a solicitação de cancelamento coincida com feriado ou final de 
semana, este prazo será transferido para o primeiro dia útil subsequente.  

2.11. A contratada deverá indicar preposto para o atendimento do CRECI/DF, que poderá 
realizar o atendimento à distância por meios eletrônicos.  

3. DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:  
3.1.1. Serviço continuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva.  
3.1.2. Deverá ser indicada pelo fornecedor vencedor a maneira de formalização pelo Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis- CRECI/DF, para emissão dos Certificados (comprovante 
individual - voucher), em nome de cada usuário, de modo mais rápido e seguro, 
preferencialmente via e-mail ou acesso eletrônico através da Internet. No caso de formulário 
fornecido para preenchimento ou eletrônico, este será o comprovante individual do segurado, 
que deverá ser acompanhado de todas as instruções necessárias ao usuário, além dos telefones 
para contato no caso de algum imprevisto emergencial ou sinistro no decorrer da viagem.  
3.1.3. O seguro, se acionado, deverá prestar a assistência contratada sem que haja para tanto 
qualquer pagamento de franquias por parte do Conselho ou do assegurado.  
3.1.4. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para 
celebração do contrato 
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4. DAS COBERTURAS MINIMAS E PREMIOS 

  

Cobertura Prêmio  

Assistência Médica - Acidente R$60.000,00 

Assistência Médica - Doença R$60.000,00 

Assistência Médica - Pré-existência R$60.000,00 

Assistência Odontológica R$1.000,00 

Extravio de Bagagem R$1.000,00 (SUPLEMENTAR) 

Localização de Bagagem Sim 

Invalidez Permanente R$50.000,00 

Morte Acidental R$50.000,00 

Regresso Sanitário R$60.000,00 

Traslado Funerário R$60.000,00 

Assistência Farmacêutica R$500,00 

Complicações na Gestação R$60.000,00 

Traslado Médico R$60.000,00 

Assistência para Perda de Documento Sim 

Passagem Aérea para Acompanhante R$1.500,00 

Estadia de Acompanhante R$1.500,00 

Acompanhamento de Menores R$1.500,00 

Transmissão de Mensagem Urgente sim 

Cancelamento de Viagem R$1.000,00 

Retorno Antecipado R$1.500,00 

Adiantamento para Assistência Jurídica R$1.000,00 

Adiantamento para Pagamento de Fiança R$5.000,00 

 Limite de 40km da residência do passageiro 

5. JUSTIFICATIVA/INTERESSE PÚBLICO 
5.1. A contratação pretendida visa proporcionar segurança e tranquilidade aos Diretores, 
Conselheiros, funcionários, e demais pessoas convocadas pelo CRECI/DF que necessitem de 
realizar viagens dentro do território nacional  

5.2. Este seguro tem por objetivo garantir, ao(s) segurado(s) ou seu(s) beneficiário(s), uma 

indenização de forma única, limitada ao valor do capital segurado contratado, na forma de 

pagamento do valor contratado ou de reembolso, ou, ainda, de prestação de serviço(s), no caso 

da ocorrência de riscos cobertos, desde que relacionados à viagem, durante período previamente 

determinado, nos termos estabelecidos neste termo de referência. 

6. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO   

6.1. Trata-se de bem comum a ser contratado diretamente, por dispensas de licitação 

prevista no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

7.1. Para garantir o cumprimento dos serviços a CONTRATANTE se obriga a: 

a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel 

execução do contrato; 

b) Receber a apólice, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo 

recebimento; 
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c) Solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do 

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 

d) Prestar a CONTRATADA quando necessário quaisquer esclarecimentos relativos aos 

procedimentos adotados, com objetivo de aperfeiçoar a execução dos serviços. 

e)  Pagar a CONTRATADA pelos serviços executados desde que o mesmo esteja com toda 

a sua documentação em vigor conforme exigência deste. 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo de 

Referência e na legislação pertinente, as seguintes:   

a) Nomear preposto para representa-lo durante o período de vigência da apólice; 

b) Manter, durante a vigência da apólice, as condições de habilitação exigidas na licitação, 

devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas 

condições; 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

d) Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a seus aos bens, ou 

ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato; 

e) Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da 

CONTRATANTE. 

f) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente.  
9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE 

9.1. O prazo de vigência da apólice será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
efetivação, podendo ser prorrogados na forma da lei, nas condições estabelecidas no termo de 
referência e proposta apresentada.  

10. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OU BENS FORNECIDOS  

10.1. A emissão de Nota Fiscal ou Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços que será dado em até 30 dias do recebimento definitivo, devendo a contratada entregar 

toda documentação comprobatória do cumprimento das obrigações contratuais, incluindo 

manuais e instruções. 

10.2. O recebimento provisório se dará, em até 5 dias, após inspeção dos serviços executados, 

com a ajuda de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 

relacionar revisões que se fizerem necessárias. 

10.3. Ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, analisar o desempenho e a qualidade da 

prestação dos serviços em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar em. 

redimensionamento dos valores a serem pagos, registrando em relatório a ser encaminhado ao 

gestor do contrato, ficando a contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, sempre que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes de execução ou materiais empregados, mediante notificação do fiscal. 

Cabe, ainda, à fiscalização não atestar a última ou a única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento 

provisório. 

10.4. Após o recebimento provisório, será elaborado, pelo fiscal, relatório circunstanciado, 



Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8ª Região/DF  
Aviso de Dispensa Eletrônica 07/2022– Lei nº 14.133/21 e IN SEGES/ME nº 67/2021 

 

contendo registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação a quesitos técnicos e administrativos e demais documentos julgados necessários, a ser 

encaminhado ao gestor do contrato, o qual emitira termo circunstanciado para efeito de 

recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e na documentação 

apresentados, comunicando à Contratada para que emita Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

10.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada por prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força de 

disposições legais em vigor. 

10.6. Os serviços poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo e na proposta apresentada, devendo ser corrigidos, 

refeitos ou substituídos, às custas da Contratada, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, sem 

prejuízo da aplicação de demais penalidades. 

 
11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento pertinente à prestação dos serviços ora adjudicado à contratada e 

conforme contrato deverá ser efetuado pela contratante mediante a apresentação de Nota Fiscal 

ou da Fatura pela contratada até o dia 05 (cinco) úteis, para aceite, devidamente atestadas pela 

Administração, conforme nos dispostos art. 141, Inciso III da Lei nº 14.133, de 2021, indicando 

os serviços. 

 
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. A Dotação Orçamentária para a despesa oriunda da contratação, relativa ao exercício 
de 2022 será oportunamente indicada.  

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 3.637,50(três mil e seiscentos e trinta e sete 

reais cinquenta centavos). 

ITEM  DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

QUANTITATIVO 
ESTIMATIVA 

ANUAL 

UNIDADE DE MEDIDA 

1  Seguro viagem – Passageiros até 65 
anos 
 

220 Diária 

2  Seguro viagem – Passageiros com 65 
anos ou mais 
 

100 Diária 

13.3.      Ainda segundo a legislação, a contratação deve observar o menor/melhor preço 

obtido, não sendo permitida a compra cujo objeto esteja com o valor acima do preço de 

mercado. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVA 

14.1. Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações 

previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:  
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14.1.1 dar causa à inexecução parcial do contrato; 

14.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

14.1.3 dar causa à inexecução total do contrato; 

14.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

14.1.5 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

14.1.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta 

14.1.7 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato; 

14.1.9 fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

14.1.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.1.11 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

14.1.12 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

14.1.13 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

14.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência pela falta do subitem 14.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

14.2.2. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 14.1.1 a 14.1.12; 

14.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos 

dos subitens 14.1.2 a 14.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave 

14.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de 

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes 

federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 

14.1.8 a 14.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais 

grave; 

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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14.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

14.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

14.5. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

14.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

14.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

14.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa 

14.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 

de agente público.  

14.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999 

14.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a 

este Aviso. 

15. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução da contratação consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos equipamentos de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, 

especialmente designados, na forma dos arts. 117 e 140 da lei 14.133/2021; 

15.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 

15.3. A verificação da adequação da prestação dos objetos deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Termo de Referência. 
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15.4. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

Contratada a correção de faltas, falhas e irregularidades constatadas. 

15.5. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante designado 

pela Diretoria do CRECI/DF, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de 

informações pertinentes a essa atribuição. 

15.6. A empresa vencedora deverá manter preposto, aceito pelo CRECI/DF, durante o período 

de vigência do contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

15.7. A fiscalização pelo CRECI/DF não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa 

vencedora pelos danos causados ao Órgão ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa 

ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 

15.8. Quadro de atores participantes da Gestão do Contrato: 

Papel Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

Gestor do Contrato 

Declarar formalmente que os serviços estão sendo prestados conforme as 

especificações solicitadas; 

Encaminhar indicação de sanções para a área administrativa; 

Autorizar a emissão da nota fiscal; 

Encaminhar à área administrativa eventuais pedidos de modificação contratual; 

Manter registros formais de todas as ocorrências positivas e negativas da execução 

do contrato. 

 

Fiscal Técnico 

Acompanhar a execução técnica e emitir nota técnica referente ao contrato em 

questão, verificar a conformidade dos serviços aos termos contratuais, bem como a 

regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da Contratada, para fins de 

pagamento. 

 

 

 

Preposto 

Acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal da 

Contratada junto ao Órgão, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e 

responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes à 

execução contratual, sem que exista pessoalidade e subordinação direta o Órgão. 

 

16. DO REAJUSTE 

16.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data limite para a apresentação das propostas. 

16.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os 

preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor (INPC) medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

17. DA PROTEÇÃO DOS DADOS 

17.1 A CONTRATADA deverá cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito 

federal, estadual ou municipal, a Lei nº 13.709/2018, lei de proteção de dados, no que couber. 

17.2. A CONTRATADA está obrigada a um dever de confidencialidade e sigilo relativamente 

a toda a Informação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência 

das relações profissionais que manterá com o CRECI/DF, devendo assegurar- se de que os seus 

colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas funções, 
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tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais tratados, se 

encontram eles próprios contratualmente obrigados a sigilo profissional. 

17.3. A CONTRATADA não poderá utilizar a informação e/ou os dados pessoais a que tenha 

acesso, para fins distintos do seu fornecimento/prestação de serviços ao CRECI/DF, não podendo, 

nomeadamente, transmiti-los a terceiros. 

17.4. O dever de confidencialidade e as restantes obrigações previstas na presente cláusula 

deverão permanecer em vigor mesmo após o termo das relações profissionais entre o CRECI/DF 

e CONTRATADA e também depois do final da relação entre A CONTRATADA e os seus 

colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços. 

17.5. A CONTRATADA não utilizará o nome do CRECI/DF, sem o consentimento prévio, por 

escrito, desta nem revelará a existência ou conteúdo deste contrato. 

17.6. Mediante solicitação, por escrito, pelo CRECI/DF, a CONTRATADA devolverá. 

18. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  
18.1.  A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições da contratação, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços e fornecimento de 
componentes objeto desta aquisição, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do Contrato, consoante o disposto no art.125 da lei 14.133/2021. 

19. DO FORO           

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir 

quaisquer dúvidas referentes ao contrato e procedimentos dele resultantes, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Brasília, DF, 29 de março de 2022. 
 

 
COLIC 
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CONTRATO Nº XXX/2022  
Processo n.º 2022.8.30070306 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
SEGURO DE VIAGENS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE 
CORRETORES DE IMÓVEIS DA OITAVA 
REGIÃO/DISTRITO FEDERAL E 
XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 
 
 
 
 
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI 8ª REGIÃO/DF, doravante denominado 

CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o nº 00.105.650/0001-00, Autarquia Federal, dotada de 

personalidade jurídica de Direito Público, com sede nesta Capital, no SD/Sul, Bloco “A”, nº 44, 

Ed. Boulevard Center, 4º andar, Salas 401/410, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 

Leonardo Araújo dos Santos Cardoso , inscrito no CPF sob nº 691.148.111-20, e por seu Diretor 

Tesoureiro, ACHER HENRIQUE RODRIGUES, inscrito no CPF sob o nº 072.605.801-78, RG 279.314 

SSP/DF, brasileiros, Corretores de Imóveis, residentes e domiciliados nesta Capital, e a empresa 

XXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.XXXXXXXXXXXX, nome fantasia XXXXXXXXXXX, estabelecida 

XZXZXZXZXZXZX - /DF, doravante denominado CONTRATADO, neste ato representado pelo Sr. 

YXYXYXYXYXYXY, brasileiro, RG:XXXXXXXXXX-DF CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, celebram o 

presente contrato, que que se regerá pelas disposições legais insculpidas na Lei nº 14.133/2021, 

Resolução CNSP nº 315/2014, e respectivas alterações e regulamentações posteriores, resolvem 

celebrar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto da presente dispensa eletrônica é a escolha da proposta mais vantajosa para 

empresa de serviço de seguro de viagens com destinos nacionais, para uma média de 36(trinta e 

seis) viagens com permanência máxima de 8 (oito) dias, os segurados terão entre 30(trinta) anos 

a 70(setenta) anos, visando cobertura em caso de danos ou extravio de bagagem, pagamentos 

 
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 8ª REGIÃO - DISTRITO FEDERAL 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
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de despesas com dentista e remédios, assistência médica integral, sob demanda, para atender 

as necessidades do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8ª Região - CRECI/DF. 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DA APÓLICE 

2.1. O prazo de vigência da apólice será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

efetivação, podendo ser prorrogados na forma da lei, nas condições estabelecidas no projeto 

básico e proposta apresentada. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES E DOS PAGAMENTOS  

3.1.  Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, a Contratante pagará a Contratada 

o valor global de R$ XXXXXXXXX, conforme segue: 

ITEM DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

QUANTITATIVO 
ESTIMATIVA 

ANUAL 

UNIDADE DE MEDIDA 

1  Seguro viagem – Passageiros até 65 
anos 
 

220 Diária  

2  Seguro viagem – Passageiros com 65 
anos ou mais 
 

100 Diária  

3.2. Os pagamentos serão regidos pelo que dispõe o Item 11 do Termo de Referência, Anexo I 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
4.1.   Os recursos orçamentários necessários para a execução da contratação são próprios e 
estão previstos no orçamento do CRECI/DF para o exercício de 2022, informado em despacho 
próprio pela tesouraria.  
 
CLÁUSULA QUINTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
5.1.  Não será exigida garantia da execução do contrato 

 
CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE  
6.1.  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da 
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, 
aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, conforme previsão do Item 
16 do Termo de Referência, Anexo I.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  
7.1. As disposições relativas ao controle e fiscalização da execução contratual encontram-se 
descritas no Item 15 do Termo de Referência, anexo I.  
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1.  As obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratante constam do Item 7 do 

Termo de Referência, Anexo I. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1.  As obrigações e responsabilidades da contratada serão regidas pelas disposições do 

Item 8 do Termo de Referência, Anexo I e demais disposições legais aplicáveis. 
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CLÁUSULA DÉCIMA– DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1.  As infrações administrativas sujeitarão a contratada às penalidades e determinações 

descritas no Item 07 do aviso de dispensa de licitação e no Item 14 do Termo de Referência, 

Anexo I,  bem como nas demais disposições legais aplicáveis.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - A contratada assinará o Termo de Adesão ao Compromisso de Observância ao Código de 
Conduta, conforme Portaria do CRECI/DF nº 64 de 28 de maio de 2019.  

11.2 - A Contratada deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do 
Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira, conforme indicado a 
seguir:  

11.3 - Entregar todo documento necessário para a investigação de alegações de fraude ou 
corrupção e colocar os funcionários ou agentes que tenham conhecimento do Contrato à 
disposição para responder a indagações provenientes do pessoal ou de qualquer investigador, 
agente, auditor ou consultor apropriadamente designado para a revisão ou auditoria dos 
documentos. Caso a Contratada não cumpra a exigência ou de qualquer maneira crie obstáculos 
para a revisão do assunto por parte do Setor Competente, a Contratante, inteiramente a sua 
discrição, poderá tomar medidas apropriadas contra ela.  

11.4 - Se, de acordo com o procedimento administrativo, ficar comprovado que um funcionário 
da Contratada, ou quem atue em seu lugar, incorreu em práticas corruptas, o Setor Competente 
do Conselho Regional de Corretores de Imóveis poderá declarar a Contratada e/ou seus 
funcionários diretamente envolvidos em práticas corruptas inelegíveis, temporariamente, para 
participar de futuras licitações ou contratos.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO  

18.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária de Brasília - Justiça Federal. 

18.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado. 

Brasília, XX de XXXXXXXXXX de 2022 

 
Leonardo Araújo dos Santos Cardoso                                                           Acher Henrique Rodrigues 
                      Presidente                                                                                            Diretor Tesoureiro 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – CNPJ Nº xxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratada 

CPF n. xxxxxxxxxxxxxx 

Testemunhas: 
 
1. Nome: ____________________________________ CPF n. _________________________ 
 
2. Nome: ____________________________________ CPF n. ________________________ 
 
 
 
 
 


