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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018  
PROCESSO Nº 09/2018 

 
 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 

Data: 04/05/2018 

Horário: às 14h (Horário de Brasília) 

Local: www.COMPRASNET.gov.br 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará – CRF/CE, com sede à Rua Marcondes 
Pereira, n.º 1160, Dionísio Torres, Fortaleza-Ce, na pessoa do(a) Pregoeiro(a) designado(a) pela 
portaria 0258/2017 de 06 de setembro de 2017, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local acima indicados fará realizar licitação na modalidade 
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, para formalização de ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS – ARP,  conforme descrito neste Edital e seus Anexos, os quais foram examinados pela 
Consultoria Jurídica, conforme PARECER. O procedimento licitatório que dele resultar 
obedecerá ao disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, no Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, 
bem como, no que couber às determinações constantes da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 
(alterada pelas leis 8.883/94 e 9.648/98), da Instrução Normativa nº 02/2010, da Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do 
Decreto n.º 7892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto n° 8538/2015, e das 
demais normas que dispõem sobre a matéria. Este Pregão é financiado com recursos do 
Exercício de 2018  e correrá por conta da dotação orçamentária nº(s) 
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 – Serviços de Impressão e Encadernação, com recursos 
provenientes do Conselho Regional de Farmácia do Ceará. 

1 DO OBJETO 

 1.1 O presente REGISTRO DE PREÇOS tem por finalidade  a contratação de empresa 
especializada para confecção e fornecimento de serviços gráficos diversos para o Conselho 
Regional de Farmácia do Estado do Ceará conforme especificações e quantidades constantes 
no ANEXO I deste Edital, num total de 09 (nove) itens. 

2 DA PARTICIPAÇÃO 

2.1  Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as 
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que 
estejam previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 
SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio 
www.COMPRASNET.gov.br. 

2.1.1   Os não cadastrados no SICAF, e que tiverem interesse em participar do 
presente pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto a qualquer 
Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a 
data do recebimento das propostas (Parágrafo único do Art. 3º, do Decreto nº 3.722/01). 
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2.2  Os licitantes assumirão todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas. 

2.3  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.3.1 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 

2.3.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 

2.3.3 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.3.4 Que estejam constituídas sob a forma de cooperativas de prestação de 
serviços; 

2.3.5 Estrangeiras que não funcionem no País. 

3 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, §1º. Decreto nº 
5.450/05), no site www.COMPRASNET.gov.br. 

 3.2 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 3(três) dias úteis antes da data de 
realização do Pregão. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

3.3  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerá de 
registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 

3.4  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 
legal do licitante e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º Decreto nº 5.450/05). 

3.5  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao Conselho Regional de Farmácia do Ceará, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros (Art. 3º, § 5, Decreto nº 5.450/05). 

4 DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e lances (Decreto nº 
5.450/05). 

4.2 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 
o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
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da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão 
(Decreto nº 5.450/05). 

4.3 A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
licitante e subseqüente encaminhamento eletrônico da Proposta de Preços, contendo, no que 
couber, as especificações técnicas do objeto ofertado (marca, fabricante, forma de 
apresentação, massa, volume, etc), com valores unitários e totais para cada item cotado, em 
campo próprio, a partir da data de publicação deste Edital até a data e hora marcada para o 
início da etapa de lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do site: 
www.COMPRASNET.gov.br (Decreto nº 5.450/05). 

4.4 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, 
também, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às 
exigências de habilitação previstas no edital. A Proposta de Preços, ao ser enviada, deverá 
conter as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado e seu envio eletrônico 
corresponde à declaração, por parte do Licitante, que cumpre plenamente os requisitos 
definidos para habilitação, bem como de que está ciente e concorda com todas as condições 
contidas neste edital e seus anexos, tais como: 

4.4.1. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da abertura 
deste Pregão. 

4.4.2.  Nos preços cotados já devem estar inclusos todas os custos e despesas 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, inclusive a diferença 
de alíquota do ICMS, quando for o caso. 

4.5  Após a fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta deverá enviar a 
comissão de licitação do CRF/CE a proposta original de preços ajustada ao valor do lance dado 
ou negociado, tendo como base o modelo de proposta constante no ANEXO II deste edital e 
obedecendo ao prazo que consta subitem 7.11 deste edital.   

4.5.1  A proposta original de preços, ajustada ao valor do lance dado ou negociado, 
que após a fase de lances deverá ser enviada à comissão de licitação do CRF/CE pelo licitante 
detentor da melhor oferta, deverá conter:  

a)  Conter nome ou razão social do proponente, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, 
fax e endereço eletrônico (e-mail), dados bancários – para efeito de pagamento –, 
bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, Cédula de Identidade, domicílio e cargo 
na empresa, de seu representante legal, para fins de assinatura da Ata;  

b) O prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da abertura deste 
Pregão; 

c)  Preços em moeda corrente nacional; 

d)  Preços unitários ajustados ao valor do lance vencedor ou negociado com até duas casas 
decimais conforme o que é mencionado no subitem 8.2.1. 

e) A especificação clara do produto ofertado com indicação, no que couber, da marca,  
do fabricante, da forma de apresentação, da massa, do volume,  não sendo aceita a 
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especificacão que contenha somente a expressão “de acordo com o edital” ou 
expressão semelhante a esta. 

4.6 A Razão Social, o endereço, o telefone, fax (se houver) e o e-mail (se houver) 
para eventuais comunicações com o licitante deverão estar devidamente atualizados e 
corresponder àqueles constantes no cadastro do Fornecedor no COMPRASNET. 

4.6.1   A Proposta de Preços Escrita Negociada contendo as especificações 
detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada e enviada por Correio, para o endereço 
relacionado no subitem 7.11, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, improrrogáveis, a contar 
da solicitação pelo Pregoeiro no chat. O não envio da Proposta no prazo acima solicitado 
acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO da licitante. 

4.6.2   Quando solicitado pelo pregoeiro, a licitante vencedora deverá enviar a 
proposta escrita negociada através do anexo do COMPRASNET, no prazo estipulado no chat. 

4.6.3   A não apresentação da proposta escrita negociada dentro do prazo 
estabelecido, implicará nas penalidades previstas neste edital.  

4.6.4   Fica facultativa visita técnica, caso haja interesse pela licitante, a mesma 
deverá ser agendada com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e ate 24 
(vinte  e quatro), por meio do e-mail: licitacao@crfce.org.br, somente. Não serão aceitas 
solicitações de agendamento por fax ou telefone, visto a necessidade de confirmação da 
disponibilidade de data e horário.  

5 DO PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO: 

5.1   Tendo como base os preços praticados no Mercado, o preço unitário máximo 
por item que a Administração se dispõe a pagar por cada item está especificado no Anexo I 
deste Edital. 

6  DA DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 A partir das 14h (horário de Brasília) 04/05/2018, e em conformidade com o 
subitem 4.3 deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico Nº 03/2018, com a 
divulgação dos valores das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances, não 
havendo nesse momento a identificação dos participantes, o que só ocorrerá após o 
encerramento desta etapa, conforme as regras estabelecidas neste Edital e de acordo com as 
normas vigentes. 

7 DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. CLASSIFICADAS AS PROPOSTAS, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então 
as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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7.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras 
de aceitação dos mesmos. 

7.3. A licitante só poderá ofertar lance cujo valor seja inferior ao último lance por ele enviado e 
que tenha sido registrado no sistema. 

7.3.1. No campo destinado ao cadastramento dos preços no COMPRASNET, deve-se lançar o 
valor unitário de cada item, constando apenas duas casas decimais após a vírgula, evitando-se 
suas dízimas. 

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

7.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada à 
identificação do detentor do lance. 

7.6. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.6.1. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

7.6.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro a 
todos os participantes. 

7.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.7.1. Caso o sistema não emita o aviso de fechamento iminente, o pregoeiro se 
responsabilizará pelo aviso de encerramento aos licitantes. 

7.8. Encerrada a etapa de lances para todos os itens, e se a empresa que apresentou a menor 
proposta preços, não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e 
houver propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, no intervalo 
de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo: 

7.8.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da etapa de lances, apresentar nova 
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proposta inferior àquela considerada vencedora para o item, situação em que, atendidas as 
exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor; 

7.8.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na Condição prevista no caput, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

7.8.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no limite estabelecido no subitem 7.8, será realizado sorteio 
eletrônico pelo sistema, para identificação daquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 

7.8.4 Na hipótese da proposta não incorrer nos termos previstos no subitem 7.8, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

7.8.5 O pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante 
na categoria de microempresa ou empresa de pequeno Porte. 

7.8.5.1 A utilização indevida, por empresa licitante, dos benefícios concedidos pela LC nº 
123/2006 configura fraude ao certame, sujeitando a empresa licitante à aplicação de 
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser descredenciada do 
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das 
demais cominações legais. 

7.9 Após o fechamento da etapa de lances, concedido o benefício às microempresas e 
empresas de pequeno porte, de que trata o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao 
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

7.10 O(a) pregoeiro(a) poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o  
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e 
decisão pelo(a) pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance mais vantajoso. 

7.11 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta 
deverá comprovar a sua situação de regularidade em até 03 (três) dias úteis, sendo este o 
prazo máximo em que a proposta  de preços mencionada no subitem  4.6 deste Edital, e a 
documentação exigida para habilitação mencionada no item 9 deste Edital deverão ser 
entregues, em original ou cópia autenticada, à Comissão de Licitação do CRF/CE, à rua 
Marcondes Pereira, 1160, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.135-222,  Telefone (085) 
3272.2755, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 18:00 horas.  

7.11.1 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurada a prorrogação do 
prazo constante no subitem 7.11, por igual período, apenas para comprovação da regularidade 
fiscal. 



 
  

 
 
 
 
 
 

CRF-CE 
Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 
                  

   PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 – PROCESSO 09/2018 
 

 

 Rua Marcondes Pereira, Nº 1160 – Dionísio Torres – CEP: 60130-060 - Fortaleza-Ceará. 

CNPJ/MF : 07.288.905/0001-58 / UASG: 389442 / PABX: (85) 3272.2755 

E-mail: licitacao@yahoo.com.br 

   7 

 

7.12  Após o encerramento da etapa de lances, a(s) empresa(s) vencedora(s) 
poderá(ão) ser convocada(s) a apresentar(em) amostra(s) dos materiais cotados, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação, para aferir se os produtos propostos 
atendem às necessidades do CRF/CE. 

7.12.1  A(s) empresa(s) vencedora(s), poderão ser convocada(s) pelo pregoeiro a 
apresentar amostra(s) do(s) item (ns) cotado(s) devidamente identificada quanto ao número 
do processo, nome da empresa e o número do item a que se refere. As amostras deverão ser 
apresentadas na quantidade solicitada e em embalagem original. Além disso, deverão ser 
observadas as condições para fornecimento constantes neste Edital. 

7.12.2  A licitante que deixar de apresentar amostra no prazo solicitado, 
desatendendo ao previsto no item anterior, serão desclassificadas, passando-se para o 
segundo melhor preço, obedecendo-se a ordem de classificação das propostas. 

7.12.3  Os materiais para amostras deverão se entregues, em dia útil, e ficarão retidas 
para futura comparação, no Almoxarifado do CRF/CE. 

 7.12.4  Caso a análise da amostra do 1° (primeiro) colocado não apresente resultado 
satisfatório, outros licitantes, seguindo a ordem de classificação, poderão ter suas amostras 
solicitadas para apresentação no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após solicitação 
pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.12.5  O não encaminhamento das amostras solicitadas e dos documentos exigidos 
para a habilitação nos prazos estabelecidos acima, implicará na desclassificação do licitante, 
com consequente lançamento de advertência no sistema de cadastramento unificado de 
fornecedores – SICAF, e/ou aplicação das penalidades cabíveis na lei. 

8  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.1 O(a) Pregoeiro(a) efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo  
sobre aceitação dos preços obtidos. 

8.1.1    No julgamento das propostas, o Pregoeiro levará em  consideração  o tipo de 
licitação que é  MENOR PREÇO POR LOTE, respeitando valor estimado por item. 
 
8.1.2   Será considerado vencedor o licitante que, classificado e qualificado, tendo 
participado da etapa de lances, apresente o MENOR PREÇO POR LOTE,  e que atendam às 
exigências de habilitação deste edital, respeitando valor estimado por item. 

8.2  Após a sessão de lances e analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o(a) 
Pregoeiro(a) anunciará o(s) licitante(s) vencedor(es), imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação com o(s) licitantes(s) vencedor(es). 

8.2.1            Não serão considerados, para efeito de julgamento, valores cujo preço unitário 
contenham mais de duas casas decimais, sendo desconsideradas, para todo e qualquer 
efeito, frações de centavos. 

Ex.:  R$0,0256 
         R$0,029 
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(serão desconsideradas as frações decimais nos valores apresentados em negrito, sendo 
considerado o valor R$0,02 para os itens cotados). 

8.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital. 

9  DA HABILITAÇÃO 

9.1 Após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a comprovação das 
habilitações previstas nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 deste Edital poderá ser realizada por 
meio de consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF. 

9.2 As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão 
apresentar documentos para comprovação da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Qualificação Econômico-Financeira;  

9.2.1 Com relação à HABILITAÇÃO JURÍDICA, a licitante deverá apresentar o seguinte:  

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores;  

b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 
sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.  

9.2.2 Com relação à REGULARIDADE FISCAL, a licitante deverá apresentar o seguinte:   

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal, 
Estadual e Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da 
Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de validade;  

c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme 
alínea "a", do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;  

d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa às 
contribuições sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 
8.212/1991), devidamente atualizada.  

9.2.3 Com relação à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, a licitante deverá apresentar o 
seguinte:  

a)   Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

9.3 Será inabilitado o licitante que tenha sido declarado inidôneo, que esteja 
cumprindo penalidade ou suspensão do direito de licitar com a administração pública federal. 
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9.4  Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar ainda, a seguinte 
documentação complementar: 

9.4.1 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado do compromisso a ser assumido, a qual será exigida somente no caso de a 
licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos índices Liquidez 
Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF. 

9.4.2 Certidão Negativa de pedido de falência ou concordata expedida por cartório 
de distribuição da sede da Pessoa Jurídica ou domicílio da Pessoa Jurídica ou domicílio da 
Pessoa Física. 

9.4.2.1 A certidão de falência e concordata exigida neste edital, que não apresentar 
expressamente o seu período de validade, deverá ter sido emitida nos 60(sessenta) dias 
anteriores à data marcada para recebimento dos envelopes. 

9.4.3 Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, afirmando a inexistência 
de fatos impeditivos para sua habilitação neste certame, garantindo ainda estar ciente da 
obrigatoriedade de informar acerca de ocorrências posteriores, conforme modelo de 
declaração constante do Anexo III deste Edital. 

9.4.4 Declaração de que a empresa não mantém em seus quadros funcionais 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e 
menores de 16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de 14(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e Lei nº 
9.854 de 27/10//1999. (Anexo IV). 

9.4.5  Atestado(s) e ou declaração(s) de  capacidade  técnica,  fornecido(s)  por  
pessoa  jurídica  de direito  público  ou  privado,  declarando  ter  a  empresa  licitante  
realizado serviços compatíveis e pertinentes com o objeto desta licitação. 

 

9.5   Em atendimento ao Acórdão nº 1793/2011-TCU, durante a fase de habilitação, 

além do SICAF, serão efetuadas as seguintes consultas: 

 

a ) Junto ao Portal da Transparência, de existência de registros impeditivos da 

contratação, no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU; 

 

b ) Junto ao Conselho Nacional de Justiça, de existência de registros impeditivos da 

contratação por improbidade administrativa, no Cadastro de Condenações Civis por Ato de 

Improbidade. 

 

9.6  Os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados, em  original ou 
cópia autenticada, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar do término da fase de lances. 

9.7  A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, deverá 
apresentar também o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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9.8 A apresentação de declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta, sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450/05, de 
31/05/2005. 

10  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

10.1 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, , ou 
seja, até às 18 horas do dia 30/04/2018, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório 
do Pregão. 

10.1.1 Caberá ao(à) pregoeiro(a), auxiliado(a) pelo setor responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

10.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para a realização do certame. 

10.1.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao(a) pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
sessão pública, ou seja, até às 18 horas de   27/04/2018, única e exclusivamente por meio 
eletrônico via internet, no endereço licitacao@crfce.org.br. 

10.1.4 A Impugnação Administrativa deverá ser apresentada por meio eletrônico 
através do e-mail licitacao@crfce.org.br, no horário de 9:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 
18:00 horas.  

10.2 Não serão conhecidas as impugnações ao Edital interpostas após os prazos 
legais, bem como as que não forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 10.1.4 
deste Edital. 

11 DOS RECURSOS 

11.1 Existindo intenção de interpor recurso administrativo, o licitante poderá manifestá-la 
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, imediatamente após a 
divulgação do vencedor. 

11.2  O licitante dispõe do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões 
do recurso administrativo, em campo próprio do sistema,  

11.3  Os demais licitantes, querendo, poderão apresentar contra-razões em prazo 
igual, contados a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

11.4  A decisão do (a) pregoeiro(a) deverá ser motivada e submetida à apreciação da 
autoridade responsável pela licitação. 

11.5  O acolhimento do recurso administrativo implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 

11.6  A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, após a divulgação do 
vencedor, importará a decadência do direito de recurso administrativo e a adjudicação do 
objeto pelo pregoeiro. 
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11.7  Qualquer recurso administrativo contra a decisão do(a) pregoeiro(a) não terá 
efeito suspensivo. 

11.8  As razões e contra-razões, assim como as decisões dos recursos 
administrativos deverão ser encaminhadas eletronicamente, exclusivamente via sistema, em 
campos próprios para formalização dos respectivos atos. 

11.9 Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos após os 
respectivos prazos legais, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no 
subitem anterior. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo(a)  
pregoeiro(a) sempre que não houver recurso administrativo. 

12.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e 
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor, pelo(a) 
pregoeiro(a). 

12.3 A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que 
solicitou a aquisição, com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, antes da 
homologação do certame. 

12.4  O CRF/CE poderá pedir amostras dos itens ofertados, para verificação do 
atendimento às especificações e deverá elaborar parecer informando sobre a aceitação dos 
mesmos. 

13 DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

13.1 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

13.1.1 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto contratado, de acordo com as cláusulas 
contratuais e em rigorosa observância aos termos do edital da licitação.  

 
13.1.2 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
 
13.1.3 Manter inalterado o conteúdo científico da diretriz, realizando exclusivamente a 
impressão do exemplar que lhe fora encaminhado, na quantidade especificada. 
 
13.1.4 Fornecer todo o material necessário à boa execução dos serviços. 
 
13.1.5 Os funcionários da contratada que estiverem prestando os serviços no CRF/CE, deverão 
estar devidamente identificados por uniformes e crachás.  
 
13.1.6 Garantir o fornecimento dos impressos no prazo especificado no edital e seus anexos. 
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13.1.7 Responsabilizar-se por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução dos serviços contratados, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na 
forma da legislação vigente, e desde que comunicados à contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
13.1.8 Lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços executados de modo idênticos 
àquelas constantes da Nota de Empenho. 
 
13.1.9 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se fizerem 
nos quantitativos dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato. 

 
13.1.10 Reconhecer os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no 
Artigo 77, da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto no Inciso IX, do Artigo 55, do referido 
Diploma Legal. 
 
13.1.11 Rescindir o contrato nos termos dos Artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93. 

 

13.2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

13.2.1 Entregar à Contratada a Nota de Empenho e a ordem de serviço à Contratada na 
periodicidade contratada. 
 
13.2.2 Atestar o recebimento provisório e definitivo dos serviços contratados se em 
conformidade com as condições estabelecidas neste projeto Básico/Termo de Referência, no 
Edital de Licitação e no Contrato. 
 
13.2.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
13.2.4 Acompanhar, fiscalizar, conferir, os serviços contratados e as obrigações da 
CONTRATADA, através do fiscal do Contrato. 
 
13.2.5 Notificar por escrito a Contratada das irregularidades observadas, na forma da Lei. 
 
13.2.6 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 
 
13.2.7 Rescindir o contrato, nos termos dos Artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93. 

 

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciada no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV, do Art. 4º, da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 5 
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(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais 
cominações legais, a empresa que: 

a) não assinar o contrato ou ata de registro de preços; 

 b) ensejar retardamento da realização do certame; 

c) cometer fraude fiscal; 

d) deixar de apresentar documento exigido para participação no certame; 

e) apresentar documento ou declaração falsa; 

 f) não mantiver a proposta de preços; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

 h) cometer fraude na entrega do material; e 

 i) descumprir prazos. 

14.2   Além das penalidades acima, a Administração poderá aplicar ao licitante multa 
de 2% (dois por cento) sobre o valor total de sua proposta escrita. 

14.3  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de 
suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 O Sistema de Registro de Preços tem por finalidade o registro formal de preços, 
fornecedores, unidades participantes e condições de execução do objeto, aplicáveis a futuras 
contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.  
 
15.2 – A classificação será mantida durante 12 (doze) meses, a partir da data de publicação 
das Atas de Registro de Preços, exceto nos casos em que houver exclusão do SRP (Sistema de 
Registro de Preços), a título de penalidade imposta pela Administração. 
 
15.3 – Homologado o resultado da licitação, o CRF/CE, convocará os interessados para 
assinatura da Ata de Registro de Preços, que, publicada no D.O.U., terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
15.4 – Constarão da Ata de Registro de Preços, todas as informações necessárias à: 
 

I – Identificação do processo; 
II – Caracterização do objeto; 
III – Identificação das empresas; 
IV – Preços ofertados pelas classificadas, item a item; 
V – Direitos e responsabilidades das partes. 
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15.5 – A Ata de Registro de Preços será lavrada em tantas vias quantas forem às empresas 
classificadas. 
 
15.6 – É obrigatória a assinatura da Ata de Registro de Preços pelas partes envolvidas, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da convocação do CRF/CE, aplicando-se, em caso de 
descumprimento, o disposto no parágrafo segundo, do art. 64, da lei 8666/93. 
 

16 DO PAGAMENTO 

16.1 O Setor Financeiro do CRF/CE efetuará o pagamento até 5 (cinco) dias úteis, após o 
recebimento da documentação fiscal da Empresa (Nota Fiscal/Fatura discriminativa) atestada 
pelo setor competente, em 2 (duas) vias, desde que esteja acompanhada da documentação do 
item 9.2.2 do edital. 

16.1.1 O CNPJ da proponente, para efeito de emissão das notas fiscais e de posterior 
pagamento, deverá ser o mesmo utilizado na proposta para participação no processo 
licitatório.  

16.2 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação, 
estão previstos no Orçamento para o Exercício de 2018. 

 

17 - DA REVISÃO DOS PREÇOS 

17.1 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado, o CRF/CE deverá:  
17.1.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado; 
17.1.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
17.1.3 O reajuste deverá ter como parâmetro indicativo o menor índice apresentado pelo 
mercado local. O pedido deverá ser apreciado após atestada sua viabilidade jurídica e 
quantificado seu percentual pelo setor jurídico do CRF/CE para verificar sua repercussão e 
impacto sobre o preço final do Contrato. 
17.1.4 O CRF/CE se reserva o direito de solicitar a “lista de preços do fabricante”, com data de 
início de sua vigência e numeração seqüencial, para instrução da revisão. 
17.2 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
CRF/CE poderá: 

17.2.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

17.3 Não havendo êxito nas negociações, o CRF/CE revogará a Ata de Registro de Preços, 
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

18   DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
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18.1.  O recebimento dos serviços se dará quando solicitado pelo CRF/CE, em 
conformidade com as suas necessidades, e de acordo com os artigos 73 da Lei n. 8.666/93. 
18.2  Os produtos confeccionados objeto do contrato deverão ser entregues de 
forma parcelada, de acordo com a necessidade do CRF-CE, no prazo de 05(cinco) dias, 
contados a partir do recebimento da ordem de serviço e, rigorosamente, de acordo com as 
especificações dispostas na proposta da licitante vencedora e no Anexo II deste edital. A não 
observância destas condições implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer 
tipo de reclamação ou indenização por parte da  inadimplente 

18.3 A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em 
desacordo com os termos do Edital de Pregão Eletrônico Nº 03/2018 e seus Anexos. 

 

19.  DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO  

19.1. A execução do serviço será de acordo com os termos deste Edital e do Termo de 
Referência.  

19.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato serão realizados por 
representante do CRF/CE especialmente designado como Gestor do Contrato, o qual anotará 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, tendo 
também o papel de atestar as notas fiscais/faturas de prestação de serviço para realização do 
pagamento.  

19.3 O Gestor do CRF/CE fornecerá à CONTRATADA qualquer tipo de informação 
interna essencial à realização dos serviços contratados; 

19.4 Todo o trabalho realizado pela CONTRATADA estará sujeito à avaliação técnica, 
sendo homologado quando estiver de acordo com o padrão de qualidade exigido pela 
CONTRATANTE; 

19.5 Todo e qualquer produto gerado pela CONTRATADA, incluindo-se documentação, 
deverá sempre passar por um procedimento de entrega e aceite pelo Gestor do contrato do 
CRF/CE. 

 

20  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 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 subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, deste 
que não haja comunicação do pregoeiro em contrário; 

20.2 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados; 
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20.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 

20.4  É facultado ao(à) pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase 
da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do 
mesmo desde a realização da sessão pública; 

20.5 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 

20.6 Os proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de 
suas Propostas de Preços; 

20.7 O proponente vencedor, após a assinatura do contrato, ficará obrigado a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

20.8 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 no CRF/CE; 

20.9 A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

20.10  Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; ANEXO II – Minuta da Ata; ANEXO II  - Modelo dos impressos 
ANEXO III - Modelo proposta de preços; ANEXO IV Cadastro para assinatura de ata SRP; 
ANEXO V - Declaração de fatos supervenientes; ANEXO VI - Declaração relativa ao trabalho do 
menor; e ANEXO VII - Ata de registro de preços 
 
20.11 .Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes dos 
Decretos nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/05, da Lei nº 10.520/2002, decreto nº 7.892/2013 e 
da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações; 

20.13  Para fins de aplicação da sanção administrativa constante do item 14 do 
presente Edital, o lance é considerado proposta. 

21 DO FORO 

21.1 O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça 
Federal de Fortaleza no Estado do Ceará. 

Fortaleza (CE), 20 de Abril de  2018.. 
 

Dr. Francisco Jandry Barreto do Nascimento 
Presidente do CRF-CE - CRF/CE 2481
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.  DO OBJETO: 

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada 
em confecção e fornecimento de impressos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado 
do Ceará conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO II deste Termo de 
Referência, num total de 09 (NOVE) itens. 

2 DA JUSTIFICATIVA: 

O Conselho Regional de Farmácia do Ceará – CRF/CE é um Conselho de Fiscalização de 
profissões regulamentadas, autarquia corporativa federal, criada por lei, com autonomia 
administrativa, financeira e poder de polícia administrativa. 

Compete ao CRF/CE ( Res. CFF nº 501 de 19/3/de 2009):  
- Registrar os profissionais, expedindo a carteira profissional e a cédula de identidade, 

de acordo com as Leis Federais nº 3.820/60 e nº 6.206/75, bem como os modelos e 
procedimentos normatizados pelo Conselho Federal de Farmácia; 

- Registrar as empresas de acordo com as Leis Federais nº 3.820/60 e nº 6.839/80, 
expedindo a certidão de regularidade técnica conforme modelo determinado pelo Conselho 
Federal de Farmácia; 

- Examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e  
infrações; 

 - Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como 
enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos apurados. 

- Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal de 
Farmácia; 

 - Elaborar propostas ao CFF sobre as medidas necessárias à regularidade dos serviços e 
exercício profissional; 

- Analisar e julgar em primeira instância os processos de interesse da profissão 
farmacêutica afetos à sua jurisdição administrativa; 

- Publicar o relatório anual dos seus trabalhos e, periodicamente, a relação de todos os 
profissionais registrados; 

- Expedir deliberações sobre suas decisões, respeitando a hierarquia e as Resoluções do 
CFF; 

- Emitir recomendações, portarias, certidões, ordens de serviços, pareceres, editais, 
indicações, instruções e outros atos administrativos necessários às atividades do CRF/CE. 

- Participar das reuniões de interesse nacional, mediante convocação do Conselho 
Federal de Farmácia; 

- Regulamentar o funcionamento das reuniões  ordinárias ou extraordinárias; 
- Deliberar sobre o afastamento,  licença  ou cassação  de Conselheiro Regional efetivo 

ou suplente, bem como os respectivos dirigentes, observada a ampla defesa e o devido 
processo legal; 
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- Zelar pela saúde pública, promovendo a assistência farmacêutica; 
- Cumprir as normas de processo eleitoral de acordo com a regulamentação expedida 

pelo CFF; 
- Apreciar e julgar suas contas, encaminhando-as ao Conselho Federal de Farmácia; 
- Ajuizar ações competentes quando caracterizada desvios de finalidade da Lei Federal 

nº 3.820/60 ou infrações as prerrogativas legais da profissão farmacêutica no âmbito de sua 
jurisdição, informando ao CFF; 

- Organizar sua Estrutura Administrativa e de Pessoal, prevendo a forma de investidura, 
funções, Plano de cargos e salários. 

- Desenvolver atividades que visem contribuir para melhoria da Saúde Pública e da 
Assistência Farmacêutica, estimular a unidade da categoria, executar programas de atualização 
do farmacêutico. 

- Criar seccionais, e subseções, conforme decisão do Plenário do CRF. 
O Conselho Regional de Farmácia do Ceará para o cumprimento da sua missão está 

organizado da seguinte forma:  
I – Plenário; 
II – Diretoria; 
III – Assessorias; 
IV - Comissões (Internas,  Técnicas  e Permanentes);  
V – Ouvidoria; 
VI - Serviços Administrativos:  
     Serviço de Atendimento e Protocolo ( Recepção)  
     Serviço de Secretaria  
     Serviço de Pessoal  
     Serviço de Patrimônio   
     Serviço de Contabilidade e Finanças;  
     Serviço de Cobrança  
     Serviço Jurídico  
     Serviço de Fiscalização  
     Serviços Gerais (Transporte; Material ; Limpeza)  
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A presente aquisição tem o objetivo de  suprir  as  necessidades  de  material gráfico,  

visando  repor  e  manter  o estoque do  CRF/CE,  tendo  em  vista que  tal  material  é  

essencial  à  continuidade  e  manutenção  dos  serviços realizados,  bem  como,  atender  as  

necessidades  das Seccionais da Região Norte e Cariri. 

O pregão eletrônico contratação de empresa especializada propiciará melhor 
planejamento, economia e desempenho daqueles que  fazem  uso  deste  tipo  de  material,  
evitando  paralisações ou prejuízos decorrentes de material com estoque baixo ou 
indisponíveis, além de se conseguir   melhores   condições   de   aquisição   através   do   
procedimento   licitatório, proporcionando maior qualidade ao atendimento do público alvo do 
CRF/CE, e contribuindo para o aprimoramento e elevação da qualidade dos serviços prestados. 

Para o desenvolvimento de suas atividades e, é necessário manter o abastecimento do 

CRF/CE com materiais gráficos, tendo em vista que são necessários para organização das 

atividades administrativas, nos diversos setores. 

Foi realizado cotação de preço conforme IN 03, de 20 de abril de 2017 

 Por iniciativa da Administração os itens serão agrupados em lote por motivos de 

viabilidade técnica e econômica para o CRF/CE. O fornecimento dos itens por uma mesma 

empresa resultará em economia de escala, facilitando, ainda, a logística e o controle pelo 

CRF/CE.   

3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E ENTREGA: 

3.1 Os produtos a serem adquiridos estão especificados no Anexo I do Edital de Pregão 
Eletrônico n.º 03/2018. 

3.2  Os produtos confeccionados objeto do contrato deverão ser entregues de forma 
parcelada, de acordo com a necessidade do CRF-CE, no prazo de 05(cinco) dias, contados a 
partir do recebimento da ordem de serviço e, rigorosamente, de acordo com as especificações 
dispostas na proposta da licitante vencedora e no Anexo II do Edital de Pregão Eletrônico n.º 
03/2018. A não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que 
caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da  inadimplente. 

3.2.1  LOCAL DE ENTREGA – Os materiais serão entregues no Almoxarifado Central do 
CRF/CE, situado à rua Marcondes Pereira, 1160, Dionísio Torres, fone 3272.2755, no horário de 
9:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira. 

3.3 A empresa CONTRATADA deverá apresentar a PROVA tipo SHERPA do material solicitado 
pelo CRF para aprovação. 

3.3.1        Os serviços serão executados após a autorização em ordem de serviço emitida pela 
CRF/CE. 

 
4. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
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4.1 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto contratado, de acordo com as 
cláusulas contratuais e em rigorosa observância aos termos do edital da licitação.  

 
4.2  Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.  
 
4.3 Manter inalterado o conteúdo científico da diretriz, realizando exclusivamente a 
impressão do exemplar que lhe fora encaminhado, na quantidade especificada. 
 
4.4 Fornecer todo o material necessário à boa execução dos serviços. 
 
4.5 Os funcionários da contratada que estiverem prestando os serviços no CRF/CE, 
deverão estar devidamente identificados por uniformes e crachás.  
 
4.6 Garantir o fornecimento dos impressos no prazo determinado no Contrato. 
 
4.7 Responsabilizar-se por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução dos serviços contratados, salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados na 
forma da legislação vigente, e desde que comunicados à contratante no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
 
4.8 Lançar na Nota Fiscal as especificações dos serviços executados de modo idênticos 
àquelas constantes da Nota de Empenho. 
 
4.9 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se 
fizerem nos quantitativos dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento), do valor do contrato. 

 
4.10 Reconhecer os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista 
no Artigo 77, da Lei nº. 8.666/93, conforme disposto no Inciso IX, do Artigo 55, do referido 
Diploma Legal. 
 
4.11 Rescindir o contrato nos termos dos Artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93. 

 

5 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

5.1 Entregar à Contratada a Nota de Empenho e a ordem de serviço à Contratada na 
periodicidade contratada. 
 
5.2 Atestar o recebimento provisório e definitivo dos serviços contratados se em conformidade 
com as condições estabelecidas neste projeto Básico/Termo de Referência, no Edital de 
Licitação e no Contrato. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CRF-CE 
Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 
                  

   PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 – PROCESSO 09/2018 
 

 

 Rua Marcondes Pereira, Nº 1160 – Dionísio Torres – CEP: 60130-060 - Fortaleza-Ceará. 

CNPJ/MF : 07.288.905/0001-58 / UASG: 389442 / PABX: (85) 3272.2755 

E-mail: licitacao@yahoo.com.br 

   21 

 

5.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto. 
 
5.4 Acompanhar, fiscalizar, conferir, os serviços contratados e as obrigações da CONTRATADA, 
através do fiscal do Contrato. 
 
5.5 Notificar por escrito a Contratada das irregularidades observadas, na forma da Lei. 
 
5.6 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis. 
 
5.7 Rescindir o contrato, nos termos dos Artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93. 
 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
6.1 Os recursos para cobrir despesas decorrentes da aquisição objeto desta licitação estão 
consignados no Orçamento para o ano 2018. 
 

7. VALORES UNITÁRIOS MÁXIMOS ADMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR MÁXIMO 

1 

CAPA DE PROCESSO - CONTROLE 
ORÇAMENTARIO, 1 x 0 cores, no formato 
327 x 477 (mm) fechado, 330 x 480 (mm) 

aberto, papel cartão: FICHA AZUL 240GR.* 

UNID. 5.000 0,86 4.300,00 

2 

CAPA DE PROCESSO – DESPACHO, 1 x 0 
cores, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 
330 x 480 (mm) aberto, papel cartão: FICHA 

AMARELA 240GR.* 

UNID. 5.000 0,86 4.300,00 

3 

CAPA DE PROCESSO – FISCALIZAÇÃO,  1 x 0 
cor, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 

330 x 480 (mm) aberto, papel cartão: FICHA 
LARANJA 240 GR.* 

UNID. 5.000 0,86 4.300,00 

4 

CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO DE FIRMA, 
1 x 0 cores, no formato 327 x 477 (mm) 

fechado, 330 x 480 (mm) aberto, no papel: 
FICHA VERDE 240GR.* 

UNID. 5.000 0,86 4.300,00 

5 

CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO DE 
PROFISSIONAL, 1 x 0 cores, no formato 327 

x 477 (mm) fechado, 330 x 480 (mm) 
aberto, no papel: FICHA BRANCA 240G.* 

UNID. 5.000 0,86 4.300,00 

6 

ENVELOPE SACO MÉDIO, em papel kraft 
ouro, gramatura mínima: 90 g, dimensões: 
26 x 36 cm, 1 x 0 cores, podendo variar em 
+/- 5%. Impresso timbrado com brasão da 

República, Serviço Público Federal, 

UNID. 30.000 0,66 19.800,00 
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Conselho Federal de Farmácia, Conselho 
regional de Farmácia do Ceará 

(centralizado parte superior) e no verso 
remetente, endereço completo, telefone e 

email.* 

7 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco,  gramatura mínima: 90 g, 

dimensões: 24 x 34 cm, 1 x 0 cores, 
podendo variar em +/- 5%. Impresso 

timbrado com brasão da República, Serviço 
Público Federal, Conselho Federal de 

Farmácia, Conselho regional de Farmácia 
do Ceará (centralizado parte superior) e no 

verso remetente, endereço completo, 
telefone e email* 

UNID. 30.000 0,96 28.800,00 

8 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco, gramatura mínima 90g 

dimensões: 31 x 41 cm , 1 x 0 cores, 
podendo variar em +/- 5%. Impresso 

timbrado com brasão da República, Serviço 
Público Federal, Conselho Federal de 

Farmácia, Conselho regional de Farmácia 
do Ceará (centralizado parte superior) e no 

verso remetente, endereço completo, 
telefone e email.* 

UNID. 30.000 1,05 31.500,00 

9 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco, gramatura mínima 90g 

dimensões: 20 x 28 cm , 1 x 0 cores, 
podendo variar em +/- 5%. Impresso 

timbrado com brasão da República, Serviço 
Público Federal, Conselho Federal de 

Farmácia, Conselho regional de Farmácia 
do Ceará (centralizado parte superior) e no 

verso remetente, endereço completo, 
telefone e email.* 

UNID. 30.000 0,66 19.800,00 

     
121.400,00 

 
Observações: 
* Item: 01, 02, 03, 04 e 05, tiragem mínima de 2500 unds. 
* Item 06, 07, 08 e 09 : tiragem mínima 4000 und. 
 
8. PAGAMENTO: 

 8.1   A Tesouraria do CRF/CE efetuará o pagamento 5° (quinto) dia após a entrega 
de parcela do serviço requisitado e a apresentação das respectivas notas fiscais/fatura, com o 
devido recebimento definitivo atestado pelo CRF-CE. 
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8.1.1  O CNPJ da proponente, para efeito de emissão das notas fiscais e de posterior 
pagamento, deverá ser o mesmo utilizado na proposta para participação no processo 
licitatório.  
8.1.2  Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição, objeto desta 
licitação, estão previstos no Orçamento para o Exercício de 2018. 
8.1.3  Entende-se como data de pagamento, a da entrega da ordem bancária no 
Banco. 
8.1.4  Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta ao SICAF. Caso se ateste a 
irregularidade da situação do fornecedor junto ao sistema, poderá haver retenção de 
pagamento, até que se restabeleça a normalidade, sem que isso acarrete ônus adicional para o 
CRF/CE. 
8.1.5  Quando do pagamento, a empresa terá descontado do valor total a receber os 
encargos previstos no Art. 64 e seus Parágrafos, Lei nº 9.430/96 e Instrução Normativa 
Conjunta dos Secretários da Receita Federal, Tesouro Nacional e do Controle Federal - 
Retenção na fonte sobre pagamentos feitos a Pessoas Jurídicas por Entidades da 
Administração Federal. 

 8.1.6  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 
 
 

Fortaleza (CE), 20 de Abril de  2018. 
 

 
 

 
José Roclayson Nogueira Bastos 

Profissional de Suporte Administrativo 
Setor de Licitação CRF/CE 

 
 

 
Aprovado pela presidência do CRF-CE. 
 

 
Dr. Francisco Jandry Barreto do Nascimento 

Presidente do CRF-CE 
CRF/CE 2481
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Pregão Eletrônico nº 03/2018 

Processo Administrativo: nº 09/2018 

 

ANEXO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO  

DOS  

IMPRESSOS 

 
OBS: Os modelos podem sofrer alterações. 
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Item 01: CAPA DE PROCESSO - CONTROLE ORÇAMENTARIO, 1 x 0 cores, no formato 327 x 477 (mm) 

fechado, 330 x 480 (mm) aberto, papel cartão: FICHA AZUL 240GR. 
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Item 02: CAPA DE PROCESSO – DESPACHO, 1 x 0 cores, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 330 x 480 

(mm) aberto, papel cartão: FICHA AMARELA 240GR. 
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Item 03:  CAPA DE PROCESSO – FISCALIZAÇÃO,  1 x 0 cor, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 330 x 

480 (mm) aberto, papel cartão: FICHA LARANJA 240 GR. 
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Item 04: CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO DE FIRMA, 1 x 0 cores, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 

330 x 480 (mm) aberto, no papel: FICHA VERDE 240GR. 
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Item 05: CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAL, 1 x 0 cores, no formato 327 x 477 (mm) 

fechado, 330 x 480 (mm) aberto, no papel: FICHA BRANCA 240G. 
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Item 06: ENVELOPE SACO MÉDIO, em papel kraft ouro, gramatura mínima: 90 g, dimensões: 26 x 36 cm, 
1 x 0 cores, podendo variar em +/- 5%. Impresso timbrado com brasão da República, Serviço Público 
Federal, Conselho Federal de Farmácia, Conselho regional de Farmácia do Ceará (centralizado parte 
superior) e no verso remetente, endereço completo, telefone e email. 
 
Item 07: ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft ouro,tipo saco,  gramatura mínima: 90 g, dimensões: 
24 x 34 cm, 1 x 0 cores, podendo variar em +/- 5%. Impresso timbrado com brasão da República, Serviço 
Público Federal, Conselho Federal de Farmácia, Conselho regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, endereço completo, telefone e email 
 
Item 08: ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft ouro,tipo saco, gramatura mínima 90g dimensões: 
31 x 41 cm , 1 x 0 cores, podendo variar em +/- 5%. Impresso timbrado com brasão da República, Serviço 
Público Federal, Conselho Federal de Farmácia, Conselho regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, endereço completo, telefone e email. 
 
Item 09: ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft ouro,tipo saco, gramatura mínima 90g dimensões: 
20 x 28 cm , 1 x 0 cores, podendo variar em +/- 5%. Impresso timbrado com brasão da República, Serviço 
Público Federal, Conselho Federal de Farmácia, Conselho regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, endereço completo, telefone e email.* 
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Pregão Eletrônico nº 03/2018 

Processo Administrativo: nº 09/2018 

ANEXO III 

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 
 

DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ/CPF: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE: 
E-mail: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 
UNT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

CAPA DE PROCESSO - CONTROLE 
ORÇAMENTARIO, 1 x 0 cores, no formato 
327 x 477 (mm) fechado, 330 x 480 (mm) 

aberto, papel cartão: FICHA AZUL 240GR.* 

UNID. 5.000 
  

2 

CAPA DE PROCESSO – DESPACHO, 1 x 0 
cores, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 
330 x 480 (mm) aberto, papel cartão: FICHA 

AMARELA 240GR.* 

UNID. 5.000 
  

3 

CAPA DE PROCESSO – FISCALIZAÇÃO,  1 x 0 
cor, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 

330 x 480 (mm) aberto, papel cartão: FICHA 
LARANJA 240 GR.* 

UNID. 5.000 
  

4 

CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO DE FIRMA, 
1 x 0 cores, no formato 327 x 477 (mm) 

fechado, 330 x 480 (mm) aberto, no papel: 
FICHA VERDE 240GR.* 

UNID. 5.000 
  

5 

CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO DE 
PROFISSIONAL, 1 x 0 cores, no formato 327 x 
477 (mm) fechado, 330 x 480 (mm) aberto, 

no papel: FICHA BRANCA 240G.* 

UNID. 5.000 
  

6 

ENVELOPE SACO MÉDIO, em papel kraft 
ouro, gramatura mínima: 90 g, dimensões: 
26 x 36 cm, 1 x 0 cores, podendo variar em 
+/- 5%. Impresso timbrado com brasão da 

República, Serviço Público Federal, Conselho 
Federal de Farmácia, Conselho regional de 

Farmácia do Ceará (centralizado parte 
superior) e no verso remetente, endereço 

UNID. 30.000 
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completo, telefone e email.* 

7 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco,  gramatura mínima: 90 g, 

dimensões: 24 x 34 cm, 1 x 0 cores, podendo 
variar em +/- 5%. Impresso timbrado com 

brasão da República, Serviço Público Federal, 
Conselho Federal de Farmácia, Conselho 

regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, 
endereço completo, telefone e email * 

UNID. 30.000 
  

8 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco, gramatura mínima 90g 

dimensões: 31 x 41 cm , 1 x 0 cores, podendo 
variar em +/- 5%. Impresso timbrado com 

brasão da República, Serviço Público Federal, 
Conselho Federal de Farmácia, Conselho 

regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, 
endereço completo, telefone e email.* 

UNID. 30.000 
  

9 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco, gramatura mínima 90g 

dimensões: 20 x 28 cm , 1 x 0 cores, podendo 
variar em +/- 5%. Impresso timbrado com 

brasão da República, Serviço Público Federal, 
Conselho Federal de Farmácia, Conselho 

regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, 
endereço completo, telefone e email.* 

UNID. 30.000 
  

      
 

 
Valor Total em algarismos: 
Valor Total por extenso: 
Prazo de validade: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 

Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. 

Esta empresa DECLARA estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena 
aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

----------------------------------------------------- 
Responsável legal 
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Pregão Eletrônico nº 03/2018 

Processo Administrativo: nº 09/2018 
 

ANEXO IV 

CADASTRO PARA ASSINATURA DE ATA SRP 
 

NOME:  ______________________________________________________________ 

CARGO:  _____________________________________________________________ 

TEL COMERCIAL:  ______________________ CELULAR:  _____________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

Nº. DE IDENTIDADE:  ___________________________________________________ 

ÓRGÃO EMISSOR: _____________________________________________________ 

Nº. DO CPF: __________________________________________________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  _____________________________________________ 

CEP:     ______________________________________________________________ 

NACIONALIDADE:  _____________________________________________________ 

ESTADO CIVIL:  _______________________________________________________ 

__________________________________, ____ de _____________ de 2018. 

 

 

_________________________________________________________ 

(assinatura do responsável da empresa e carimbo) 
 

 

OBSERVAÇÃO:  
  

 Anexar cópia autenticada do contrato Social. 

 Caso não tenha vínculo empregatício com a empresa anexar Procuração. 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

Pregão Eletrônico nº 03/2018 

Processo Administrativo: nº 09/2018 

 

 

 

(Nome da empresa)  
_____________________________________________________________________ 

CNPJ n.º _______________  sediada______________________________________     

                                                                                        (endereço completo) 

declara,  sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 

 

________________, ______ de _________________ de 2018. 

 

 

___________________________________________________________ 

(assinatura, nome e número da identidade do representante legal) 
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ANEXO VI 

 
 

DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

Pregão Eletrônico nº 03/2018 

Processo Administrativo: nº 09/2018 

 

 

 

...................................................................................................., inscrito no CNPJ no 

........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

............................................................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade no ................................................. e do CPF nº ................................................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º  da Constituição Federal; acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e não emprega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de (14) quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 

 

 

________________, ______ de _________________ de 2018 

 

___________________________________________________________ 

(assinatura, nome e número da identidade do representante legal) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO VII 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Pregão Eletrônico nº 03/2018 

Processo Administrativo: nº 09/2018 
 

FORNECEDOR: ...................................................................................................      
END: ..................................................................................................................... 
CNPJ: ...................................................................................................................  
 
AOS ...... (.......................) DIA(S) DO MÊS DE ................................... DE .......... (.........................),  
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ – CRF-CE, AUTARQUIA 
FEDERAL CRIADA COM ESTEIO NA LEI 3.820/60, COM SEDE NA RUA MARCONDES PEREIRA Nº 
1160 – DIONÍSIO TORRES – CEP: 60.135.222 – FORTALEZA/CE, NESTA CAPITAL, INSCRITA NO 
CNPJ/MF SOB O N. 07.288.905/0001-58, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE, 
__________________________, INSCRITA NO CRF/CE SOB Nº ____________ E CPF Nº 
_____________, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17/07/2002, NO DECRETO Nº 5.450, DE 
31/05/2005, BEM COMO, NO QUE COUBER ÀS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DA LEI Nº 
8.666, DE 21/06/1993 (ALTERADA PELAS LEIS 8.883/94 E 9.648/98), DA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 02/2010, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DO DECRETO N.º 7892/2013, DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DO DECRETO N° 8538/2015, E DAS DEMAIS NORMAS QUE 
DISPÕEM SOBRE A MATÉRIA E A EMPRESA ___________________________________, 
INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº __________________, COM ENDEREÇO À 
____________________, ______, NESTA CAPITAL, NESTE ATO REPRESENTADA POR 
___________________________________, PORTADORA DE CPF Nº ______________ E RG Nº 
__________________,  CLASSIFICADA NO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2018, PROCESSO 
Nº 09/2018 RESOLVEM FAZER CONSTAR O(S) PREÇO(S) OFERTADO(S) PELO FORNECEDOR 
MENCIONADO ACIMA, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ENUNCIADAS NAS CLÁUSULAS QUE 
SEGUEM: 
 
1- OBJETO 
  A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de material de 
expediente, de reprografia, informática, gêneros alimentícios, copa/cozinha e limpeza 
destinado às diversas unidades orgânicas do Conselho Regional de Farmácia do Estado do 
Ceará, obedecidas as condições estabelecidas para tal finalidade. A descrição detalhada, 
obrigações assumidas, normas e instruções constam do Edital do Pregão Eletrônico (SRP) nº 
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03/2018 e seus respectivos anexos, Processo Nº 013/2018 que juntamente com a proposta, 
passam a fazer parte integrante deste documento, independente de transcrições. 
 
2- VIGÊNCIA: 
2.1- A presente Ata, firmada pelo Conselho Regional de Farmácia e a empresa 
............................, classificada no processo licitatório do SRP, terá validade de 12 (doze) meses, 
improrrogável, a partir da data da publicação da mesma, no Diário Oficial da União. 
 
2.2- Durante o prazo de validade desta Ata o CRF/CE não ficará obrigado a efetivar as 
aquisições que dela poderiam advir, ficando-lhe facultado a adoção de outros meios, 
respeitada a legislação relativa às licitações. 
  
3- DA VINCULAÇÃO: 
 
3.1 O disposto na presente ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
condições avençadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 03/2018, 
Processo nº 09/2018, sendo observado ao disposto na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, os 
Decretos nº 3.555/2000, Decreto nº 7892/2013 e o Decreto nº 5.450/2005, bem como, no que 
couber, às determinações constantes da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, e 
das demais normas que dispõem sobre a matéria. 
 
3.2 A descrição detalhada dos itens, as obrigações assumidas, as condições para fornecimento 
e recebimento, as condições de habilitação, a forma de pagamento, as sanções 
administrativas, a dotação orçamentária, a revisão dos Preços e quaisquer outras normas e 
especificações técnicas que constam do Edital de Pregão Eletrônico (SRP) nº 03/2018 e seus 
respectivos anexos passam, juntamente com a proposta de preços, a fazer parte desta Ata de 
Registro de Preços, independente de transcrições. 
 
4- DO PREÇO REGISTRADO: 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 
UNT. 

VALOR 
TOTAL 

1 

CAPA DE PROCESSO - CONTROLE 
ORÇAMENTARIO, 1 x 0 cores, no formato 
327 x 477 (mm) fechado, 330 x 480 (mm) 

aberto, papel cartão: FICHA AZUL 240GR.* 

UNID. 5.000 
  

2 

CAPA DE PROCESSO – DESPACHO, 1 x 0 
cores, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 
330 x 480 (mm) aberto, papel cartão: FICHA 

AMARELA 240GR.* 

UNID. 5.000 
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3 

CAPA DE PROCESSO – FISCALIZAÇÃO,  1 x 0 
cor, no formato 327 x 477 (mm) fechado, 

330 x 480 (mm) aberto, papel cartão: FICHA 
LARANJA 240 GR.* 

UNID. 5.000 
  

4 

CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO DE FIRMA, 
1 x 0 cores, no formato 327 x 477 (mm) 

fechado, 330 x 480 (mm) aberto, no papel: 
FICHA VERDE 240GR.* 

UNID. 5.000 
  

5 

CAPA DE PROCESSO - INSCRIÇÃO DE 
PROFISSIONAL, 1 x 0 cores, no formato 327 x 
477 (mm) fechado, 330 x 480 (mm) aberto, 

no papel: FICHA BRANCA 240G.* 

UNID. 5.000 
  

6 

ENVELOPE SACO MÉDIO, em papel kraft 
ouro, gramatura mínima: 90 g, dimensões: 
26 x 36 cm, 1 x 0 cores, podendo variar em 
+/- 5%. Impresso timbrado com brasão da 

República, Serviço Público Federal, Conselho 
Federal de Farmácia, Conselho regional de 

Farmácia do Ceará (centralizado parte 
superior) e no verso remetente, endereço 

completo, telefone e email.* 

UNID. 30.000 
  

7 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco,  gramatura mínima: 90 g, 

dimensões: 24 x 34 cm, 1 x 0 cores, podendo 
variar em +/- 5%. Impresso timbrado com 

brasão da República, Serviço Público Federal, 
Conselho Federal de Farmácia, Conselho 

regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, 
endereço completo, telefone e email* 

UNID. 30.000 
  

8 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco, gramatura mínima 90g 

dimensões: 31 x 41 cm , 1 x 0 cores, podendo 
variar em +/- 5%. Impresso timbrado com 

brasão da República, Serviço Público Federal, 
Conselho Federal de Farmácia, Conselho 

regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, 
endereço completo, telefone e email.* 

UNID. 30.000 
  

9 

ENVELOPE SACO GRANDE, em papel kraft 
ouro,tipo saco, gramatura mínima 90g 

dimensões: 20 x 28 cm , 1 x 0 cores, podendo 
variar em +/- 5%. Impresso timbrado com 

UNID. 30.000 
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Conselho Federal de Farmácia 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 
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brasão da República, Serviço Público Federal, 
Conselho Federal de Farmácia, Conselho 

regional de Farmácia do Ceará (centralizado 
parte superior) e no verso remetente, 
endereço completo, telefone e email.* 

      
 
 
 Por estarem as partes acordadas com o teor da presente Ata, assinam a mesma em 3 
(três) vias de igual teor e forma. 
 

Fortaleza, CE,_____de ________________ de 2018 
 

 
 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 
 

Dr. Francisco Jandry Barreto do Nascimento 
Presidente do CRF/CE - CRF/CE Nº 2.481 

________________________________ 
Representante Legal 

RG: 

01:  
Nome:______________________________________ 
RG:________________________________________ 

01:  
Nome:______________________________________ 
RG:________________________________________ 


