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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 013/2018 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP 

REGISTRO DE PREÇOS 
 
 
 O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ – CRF/CE, Autarquia 
Federal, instituída pela Lei nº 3820/60, com sede à Rua Marcondes Pereira, n.º 1160, Dionísio Torres, 
Fortaleza-Ce, por intermédio de seu pregoeiro José Roclayson Nogueira Bastos, designado pela portaria 
0258/2017 de 06 de setembro de 2017, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 
n.º 10.520/2002, dos Decretos n.º 7.892/2013 e nº 8.538/2015  e n.º 5.450/2005, da Lei 
Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993, suas alterações e de outras 
normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 25 de junho de 2018 
HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO UASG: 389442 (Conselho Regional de Farmácia do Ceará) 

SEÇÃO I – DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO COM 
INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR , para atender as necessidades do Conselho 
Regional de Farmácia do Estado do Ceará, conforme especificações em anexo. 

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. A despesa com a execução do objeto desta licitação, para o Órgão Gerenciador, é estimada 
conforme ITEM 03 do termo de referência. 

SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3. Poderão participar deste Pregão exclusivamente microempresas e empresas de pequeno 
porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, 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 (SLTI), por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde 
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao CRF/CE responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4. Não poderão participar deste Pregão: 

4.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 
CRF/CE, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação; 

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

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

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

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

4.6.1. entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas 
listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco 
importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou 
mesmo a atuação no processo licitatório.  

4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o 
objeto deste Pregão; 

4.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

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

4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

5. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de entrega do objeto. 
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SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

6. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a 
fase de recebimento de propostas. 

6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 
unitário ofertado para cada item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, 
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

6.1.1. A licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema, a descrição 
detalhada do produto ofertado.  

6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências do Edital. 

6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, 
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

6.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa 
de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata 
de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na 
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 

15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 
no sistema. 

16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 

21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, 
a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa 
às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

22. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

23. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de 
lances. 

SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO 

24. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação. 

24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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SEÇÃO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

25. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta 
de preço adequada ao último lance, em arquivo único, 02 (duas) horas, contado da convocação 
efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

25.1. A proposta de preço deverá conter, ainda, os manuais de instalação e de operação, 
assim como os catálogos técnicos dos equipamentos que a licitante pretende 
oferecer, contendo todas as suas especificações técnicas e comprovando a sua 
equivalência com o objeto especificado neste Edital. 

25.1.1. Caso seja verificado, na análise da proposta, que os documentos enviados 
não comprovam a equivalência técnica entre os equipamentos que a 
licitante pretende fornecer e o objeto especificado neste Edital, a proposta 
será recusada e a licitante será desclassificada. 

25.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, 
em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

25.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Setor de Licitações do Conselho Regional de Farmácia do 
Estado do Ceará, situado na Rua Marcondes Pereira, n.º 1160, Dionísio 
Torres, Fortaleza-Ce – CEP: 60.135-222.  

25.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

26. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 
objeto. 

26.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
do CRF/CE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua 
decisão. 

26.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

26.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 
parcela ou à totalidade de remuneração. 

26.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou 
com preços manifestamente inexequíveis. 

26.4.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada 
sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos 
envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto 
deste Pregão.  

26.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas 
apontadas pelo Pregoeiro.  
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SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO 

27. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 

28. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências. 

29. Realizada a habilitação parcial no SICAF, será verificado eventual descumprimento das 
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:  

29.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual 
participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

29.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

29.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

 

30. REGULARIDADE JURÍDICA: 

30.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; 

30.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado, nos termos do novo Código Civil em 
vigor, inclusive a última alteração, se houver, devidamente registrados no órgão competente; 

30.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 

30.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 

31. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

31.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), de acordo com a Instrução 
Normativa RFB N.º 748, de 28 de julho de 2007; 

31.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de 
Débitos, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (CND), expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por 
elas administrados, inclusive as contribuições previdenciárias e de terceiros; 

31.3.    Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;  

31.4.   Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

31.5.   Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), através da 
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal; 

31.6.   Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, comprovada através da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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32. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

32.1.  Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, até 60 (sessenta) dias antecedentes a data da sessão inicial ou dentro do prazo de 
validade expressa na própria certidão. 

 

33. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

33.1.  Comprovação de Capacidade Técnica, através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado 
de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, pelo qual a licitante comprove 
ter fornecido, a contento, aparelhos de condicionadores de ar em características, quantidades e prazos com o 
objeto da presente licitação. 

 

33. DECLARAÇÕES: 

34.1  Declaração, para atender o disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) ano assinada pelo Diretor/Sócio 
ou representante legal, conforme modelo constante no ANEXO III do Edital; 

34.2   Declaração do Licitante da Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da habilitação, bem 
como declaração de que não foi declarada inidônea e nem está suspensa de participar de Licitações em nenhum 
Órgão Federal, Estadual e Municipal assinada pelo Diretor/Sócio ou representante legal, conforme modelo 
constante no ANEXO IV do Edital; 

34.3   Declaração do Licitante de que não está incursa em nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º 
da Lei Complementar n.º 123/06, assinada pelo Diretor/Sócio ou representante legal, conforme modelo constante 
no ANEXO V do Edital.   

 

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

35. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto 
com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da opção “Enviar 
Anexo” do sistema COMPRASNET, no mesmo prazo estipulado na mencionada condição.  

35.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
COMPRASNET poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

35.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados ao Setor de Licitações do Conselho Regional de Farmácia do 
Estado do Ceará, situado na Rua Marcondes Pereira, n.º 1160, Dionísio 
Torres, Fortaleza-Ce – CEP: 60.135-222. 

35.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

35.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de 
títulos e documentos. 
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35.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em 
cartório de títulos e documentos. 

35.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são 
emitidos somente em nome da matriz. 

35.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

35.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da 
divulgação do resultado da fase de habilitação. 

35.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a 
critério da administração pública, quando requerida pela licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

35.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, 
implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 

36. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, o 
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.    

37. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

SEÇÃO XIII – DA AMOSTRA 

38. Não se exigirá amostra dos equipamentos ofertados. 

SEÇÃO XIV – DO RECURSO 

39. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 15 a 30 minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 
de recurso. 

39.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 
objeto à licitante vencedora. 

39.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

39.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 
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40. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do 
processo administrativo nº 08/2018 franqueada aos interessados.  

41. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados 
pela autoridade competente. 

42. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

43. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese 
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

44. A homologação deste Pregão compete ao Presidente do CRF/CE. 

45. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 

 

SEÇÃO XVI – DA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

46. O A divulgação da Intenção de Registro de Preços - IRP no Portal de Compras do Governo 
Federal, poderá ser dispensada conforme DECRETO Nº 7.892/13  e sua alteração dada pelo DECRETO Nº 
8.250/14. 

SEÇÃO XVII – DO REGISTRO DE PREÇOS 

47. O Conselho Regional de Farmácia do Ceará - CRF/CE  é o órgão gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços dele decorrente. 

47.1. A Setor de Licitação do CRF/CE será a unidade responsável pelos atos de controle e 
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação. 

48. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos 
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços. 

49. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro 
de preços, no módulo Intenção de Registro de Preços – IRP do sistema COMPRASNET. 

50. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o CRF/CE – Órgão Gerenciador para manifestação sobre 
a possibilidade de adesão. 

50.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de 
Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

50.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata 
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de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

50.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 
vigência da Ata.  

50.3.1. O CRF/CE poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando 
solicitada pelo órgão não participante. 

50.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

51. Por ocasião da homologação da licitação, será incluído, na respectiva Ata de Registro de Preços, 
na forma de anexo, o registro das licitantes não desclassificadas que aceitarem cotar os bens ou 
serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 
previstos no art. 3º da Lei n.º 8.666/93. 

52. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada para 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do 
recebimento do documento oficial de convocação. 

52.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, 
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo CRF/CE. 

52.2. É facultado ao CRF/CE, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do parágrafo único do artigo 
13 do Decreto n. 7.892/2013. 

53. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 do Decreto n.º 7.892/2013. 

54. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições. 

55. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 

56. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto n.º 7.892/2013. 

56.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

57. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado.  
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57.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

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

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

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

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

59. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

60. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

60.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

60.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 

60.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

60.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

61. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas Subcondições 59, 59.1 e 589.2 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

62. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 
justificados: 

62.1. por razão de interesse público; ou 

62.2. a pedido do fornecedor.  

63. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos 
os procedimentos de ajuste, o CRF/CE fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e 
informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação. 

64. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por 
decurso do prazo de sua vigência. 

SEÇÃO XVIII – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

65. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, 
a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
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65.1. Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, 
liquidação, pagamento, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam 
dos Anexos I, II e III a este Edital. 

66. O prazo para retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo CRF/CE. 

67. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios 
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

SEÇÃO XIX – DAS SANÇÕES 

68. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no Sicaf, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado 
para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

68.1. cometer fraude fiscal; 

68.2. apresentar documento falso; 

68.3. fizer declaração falsa; 

68.4. comportar-se de modo inidôneo; 

68.5. não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido; 

68.6. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido; 

68.7. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

68.8. não mantiver a proposta. 

69. Para os fins da subcondição 66.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 
92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

SEÇÃO XX – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

70. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada 
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@crfce.org.br, até as 19 horas, no horário oficial de 
Brasília-DF. 

71. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas.  

72. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

73. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da 
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
licitacao@crfce.org.br. 

74. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema 
eletrônico para os interessados. 

file:///F:\SanDiskSecureAccess\SEE\MEUS_PROCESSOS_2014\018.335-2014-4\cpl@tcu.gov.br
file:\\_sarq_prod\unidades\SELIP\DIMAT\DILIC%202009\SEE\Elabora��o%20de%20Editais\x%20Editais%20Padronizados\Edital%20padr�o%20Portaria%201%20de%20julho%20de%202009\cpl@tcu.gov.br


 
 
 
 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ – CRF/CE 
SETOR DE LICTAÇÃO 

Rua Marcondes Pereira, 1160 – Dionísio Torres – Fortaleza/CE – CEP: 60.15-222- Fone: (85) 3099-8816   
EMAIL: licitacao@crfce.org.br 

 

SEÇÃO XXI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

75. Ao Presidente do CRF/CE compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

75.1. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à da nota de 
empenho. 

75.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

76. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 
habilitação. 

77. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de classificação e habilitação. 

77.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste 
Pregão. 

78. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

79. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

80. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as 
últimas. 

81. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do 
CRF/CE, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

SEÇÃO XXI – DO FORO 

 

82. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Fortaleza/CE, Seção Judiciária do Ceará.  
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SEÇÃO XXII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

83. As despesas advindas do processo administrativo nº 08/2018 ocorrerão por conta da dotação 
orçamentária nº 6.2.2.1.1.02.01.03.006 – Mobiliário  em Geral e Utensílios de Escritórios  do 
Exercício de 2018. 

 

SEÇÃO XXIII – DOS ANEXOS 

84. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

84.1. Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

84.2. Anexo II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

84.3. Anexo III: MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DO MENOR 

84.4. Anexo IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

84.5. Anexo V– MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 123/2006. 

84.6. Anexo VI – Minuta Ata de Registro de Preços. 

 

 

Fortaleza, 08 de junho de 2018 

 

 
 

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

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS 
CONDICIONADORES DE AR. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, MODELO SPLIT 
DO TIPO HI-WALL, CAPACIDADES 12.000 E 18.000 BTUS, para atender as necessidades do 
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. A presente solicitação se justifica pela necessidade de necessidade de propiciar melhores 

condições de trabalho e conforto térmico para os funcionários, profissionais e empresas atendidas 

por esta autarquia, bem como manter a salubridade e a qualidade dos ambientes de trabalho, em 

especial devido às altas temperaturas, e à grande concentração de colaboradores, maquinários 

(computadores, máquinas fotocopiadoras), o que eleva a temperatura demasiadamente; Por 

iniciativa da Administração os itens serão agrupados em lotes, O fornecimento dos itens por uma 

mesma empresa resultará em economia, facilitando, ainda, a logística, controle e instalação. 

 

18 VALOR ESTIMADO (CONFORME ITEM ART. 02, III, $ 01 DA INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 03 DE 20/04/2017), FONTE COMPRASNET. 

19  

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO – GRUPO I 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

ESTIMADO 

01 08 
Equipamento de ar condicionado Split Hi-Wall de 
12.000 BTUs tecnologia inverter. 

1.906,92 15.255,36 

02 08 
Instalação  de ar condicionado Split Hi-Wall de 12.000 
BTUs tecnologia inverter. 

250,00 2.000,00 

TOTAL 17.255,36 

20  

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO – GRUPO II 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

ESTIMADO 

03 08 
Equipamento de ar condicionado Split Hi-Wall, de 
18.000 BTUs, tecnologia inverter. 

2.597,40 20.779,16 

04 08 
Instalação de ar condicionado Split Hi-Wall, de 18.000 
BTUs, tecnologia inverter. 

350,00 2.800,00 

TOTAL 23.579,16 

 

 

1. DA ENTREGA E INSTALAÇÃO 

 

4.1. O prazo para entrega e instalação do objeto é de até 15 (quinze) dias corridos após a 

homologação e envio da ordem de compra/serviço pelo CRF-CE, que será via e-mail, podendo 

ser prorrogado mediante solicitação por escrito, devidamente justificada, com antecedência 

mínima de 05 (dias) dias corridos. 
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4.2. A data da entrega e instalação do equipamento deverá ser previamente agendada através 

do telefone (85) 3099-8816 ou do e-mail licitacao@crfce.org.br.  

4.2.1. Para realização do agendamento prévio, a CONTRATADA deverá informar os 

dados (nome e nº do documento de identidade) do funcionário responsável pela manutenção. Este 

deverá se identificar no dia da execução do serviço. 

 

4.3. A entrega e instalação dos equipamentos deverão ser realizados nos seguintes endereços: 

 

4.3.1. Sede do Conselho Regional de farmácia do Estado Ceará – Endereço: Rua 

Marcondes Pereira nº 1160, Fortaleza, CE, CEP 60.135-222; Horário para entrega: de segunda 

a sexta- feira das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00. 

 

4.4. O recebimento dos equipamentos será provisório, para posteriores testes de conformidade 

e verificação das especificações técnicas deste Termo de Referência e da Proposta Comercial, nos 

termos do artigo 73, II, “a”, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

4.5. O CRF-CE efetuará os testes de conformidade e verificação dos dispositivos em até 02 

(dois) dias úteis após a instalação, para que seja configurado o recebimento definitivo, sendo 

formalizado nos autos o aceite. 

 

4.6. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a substituição 

do(s) dispositivo(s) eventualmente recusado(s). Neste caso, o CRF-CE terá novo prazo para testar 

o(s) dispositivo(s). 

 

4.7. A CONTRATADA deverá preencher a nota fiscal com a descrição dos produtos 

ofertados, devendo incluir nomes dos equipamentos, marca, fabricante, número de série e 

modelo. A não observância deste item acarretará na recusa da nota fiscal para correção. 

 

2. DA GARANTIA 
 

5.1. O equipamento adquirido deve possuir garantia integral / total, com prazo mínimo de 01 

(um) ano, a contar da data de entrega, contra qualquer defeito de fabricação que o produto venha 

a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, vício de qualidade etc., 

mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo CRF-CE. Não serão aceitas garantia de 

terceiros. 

 

5.1.1. A garantia do equipamento deve contemplar a reposição de peças, mão de obra e 

atendimento no local onde for aberto o chamado; 

 

5.1.2. As manutenções deverão cobrir todos e quaisquer defeitos apresentados, incluindo 

a substituição de peças internas ou externas, componentes, ajustes, reparos e correções 

necessárias; 

 

5.1.3. O atendimento será em horário comercial, de segunda a sexta-feira; 

 

5.2. Tratando-se de vício oculto, o prazo de garantia dos bens e serviços adquiridos, inclusive 

de instalação, iniciar-se-á no momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do §3º, do 

artigo 26 da Lei nº 8.078/1990. 

 

5.3. A garantia inclui a substituição do material defeituoso no prazo máximo de 10 (dez) dias 

corridos a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o CRF-CE, podendo ser 

mailto:licitacao@crfce.org.br
mailto:licitacao@crfce.org.br
mailto:licitacao@crfce.org.br
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prorrogado mediante solicitação por escrito, devidamente justificada, com antecedência mínima 

de 04 (quatro) dias corridos. 

5.4. A CONTRATADA concederá ao CRF-CE garantia integral do serviço de instalação, com 

prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da data da realização do serviço, mesmo depois de 

ocorrida sua aceitação/aprovação pelo CRF-CE. 

 

5.4.1. A garantia inclui a execução total ou parcial dos serviços no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a CRF-CE. 

 

5.5. A CONTRATADA poderá subcontratar a entrega e instalação do produto, após prévia 

aprovação da CONTRATANTE, não excluindo de qualquer forma parcial ou integral a 

responsabilidade ou garantia sobre o produto/serviço. 

 

3. DO PAGAMENTO 
 

6.1. A aquisição dar-se-á por meio de nota de empenho, na forma do Artigo 62, § 4º da Lei 

8.666/93, com pagamento ao fornecedor em até 05 (cinco) dias corridos, contados do 

recebimento definitivo do objeto, desde que não hajam pendências a serem sanadas pela 

contratada, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura Discriminada, correspondente ao 

produto efetivamente entregue, verificado e aceito pelo CRF-CE. 

 

6.2. A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser emitida, preferencialmente, na data do 

recebimento definitivo do objeto, para que não haja conflito na contagem dos prazos com relação 

à emissão e execução. 

 

6.3. No campo para descrição na Nota Fiscal/Fatura Discriminativa a empresa deverá 

informar os dados bancário para depósito, fazendo constar o Banco, número da Agência e Conta 

Corrente ou Poupança, caso a empresa opte por esta forma de pagamento. Em caso de pagamento 

via boleto, a empresa deverá observar as retenções previstas. 

 

6.4. Para emissão da Nota Fiscal/Fatura Discriminativa, a empresa vencedora deverá observar 

a Instrução Normativa 1.234/2012 da Receita Federal, que dispõe sobre a retenção de tributos e 

contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras pessoas 

jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços, devendo fazer constar no corpo da Nota 

Fiscal/Fatura Discriminativa os percentuais de descontos e retenções. 

 

6.5. Empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de 

que trata o artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação às 

suas receitas próprias, deverão, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura Discriminativa para 

pagamento, apresentar devidamente preenchido o Anexo IV da instrução Normativa a que se 

refere o item anterior. 

6.6. No caso de eventuais atrasos, os valores serão corrigidos com base na variação pro-rata-

die do INPC/IBGE, entre o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação. 

 

6.7. A Nota Fiscal/Fatura Discriminativa deverá ser entregue na Contabilidade do CRF/CE na 

Rua Rua Marcondes Pereira, 1160, Dionísio Torres, CEP: 60.135-222 , no horário das 09h às 17h 

horas, impreterivelmente, podendo ser recusado a entrega caso não seja cumprido o horário 

determinado. 

 

6.7.1. No caso da emissão de Nota Fiscal/Fatura Discriminativa Eletrônica, deverão ser 
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utilizados os e-mail: licitação@crfce.org.br para recebimento da cópia do documento. 

 

6.8. O CRF-CE efetuará o pagamento do objeto somente ao contratado, vedada sua 

negociação com terceiros. 

 

6.9. Não serão efetuados quaisquer pagamentos ao CONTRATADO enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades, reembolso ou inadimplência 

contratual. 

 

6.10. O CRF-CE é considerado consumidor final e, portanto, deverá o licitante obedecer ao 

fixado no artigo. 155, § 2º, inciso VII, “b”, da Constituição Federal de 1988. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

7.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações 

constantes das especificações técnicas, aquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos 

diplomas federal e estadual sobre licitações. 

 

7.2. A CONTRATADA obriga-se a: 

 

a) Fornecer o objeto conforme especificado, sempre da melhor qualidade, bem como, 

a solucionar qualquer defeito que ocorra resultante de má qualidade; 

 

b) Cumprir as condições e prazos contidos no presente Termo de Referência; 

 

c) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 

CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços contratados e dos itens fornecidos, nos termos 

deste Anexo; 

 

d) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-

los de acordo com as especificações constantes da proposta de preços, as disposições do 

instrumento convocatório e seus anexos, a boa técnica, as legislações e normas pertinente; 

 

e) Reparar e corrigir os vícios ou incorreções resultantes da má qualidade da 

execução dos serviços; 

 

f) Comparecer, sempre que convocada, ao local designado pelo CONTRATANTE, 

por meio de pessoa devidamente credenciada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, para 

exame e esclarecimentos de quaisquer problemas relacionados com os serviços contratados. 

 

g) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados; 

 

 

h) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, 

no desempenho dos serviços contratados; 

 

i) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CRF-CE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
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responsabilidade a fiscalização dos serviços pelo CRF-CE; 

 

j) Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados. 

 

k) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado do contrato, em 

conformidade com o artigo 65, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 

 

i) Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no 

item anterior, conforme artigo 65 parágrafo 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da legislação vigente, são obrigações do 

CONTRATANTE: 

a) Exercer a fiscalização dos serviços através de servidores especialmente 

designados, verificando se estão sendo cumpridos os serviços e especificações previstas no edital, 

no Termo de Referência, e na proposta, de forma satisfatória, e documentando as ocorrências; 

 

b) Comunicar a falta de cumprimento das obrigações ao encarregado da 

CONTRATADA e, se necessário, ao supervisor da área, para que as falhas possam ser corrigidas 

a tempo; 

 

c) Prestar à CONTRATADA e a seus representantes e funcionários, todas as 

informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados. 

 

d) Manter equipe interna à disposição da CONTRATADA para acompanhamento, 

participação em reuniões, fornecimento de informações e esclarecimentos quanto às diretrizes do 

trabalho; 

 

e) Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços 

aprovadas, correspondentes aos serviços efetivamente prestados pela CONTRATADA, no prazo 

pactuado, mediante as notas fiscais/faturas, devidamente atestadas, comunicando à 

CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço 

de cobrança. 

 

f) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em 

especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo. 

 

g) Comunicar imediatamente e por escrito quaisquer fatos ou alterações verificados 

durante vigência da apólice. 

 
Fortaleza, 08 de junho de 2018 

 

 
 
 Dr. Francisco Jandry Barreto do Nascimento 

Presidente do CRF/CE - CRF/CE Nº 2.481 
José Roclayson Nogueira Bastos 

Setor de licitação CRF/CE 

De acordo: 
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

1. EQUIPAMENTOS 

 

1.1. GERAL 
Todos os equipamentos, materiais, suprimentos e acessórios fornecidos devem ser novos, de 

primeira qualidade e constar da linha de produção atual dos fabricantes. A relação de equipamentos, 
suas quantidades e requisitos técnicos mínimos serão apresentados a seguir.  

Todos os equipamentos que exigirem alimentação elétrica deverão ser acionados em 220V, 
60Hz, plug no padrão brasileiro. 

O sistema deverá ser do tipo expansão direta do gás, com a utilização de equipamento com 
condensação a ar e com condensadores de descarga horizontal, que possui a tecnologia de variação da 
velocidade se adequando a demanda de carga. 

As condições de operação das unidades internas devem poder ser definidas individualmente por 
meio de controle remoto do tipo sem fio para todas as unidades evaporadoras, de operação amigável. 

As unidades internas devem ser do tipo “Hi-Wall” (parede). 
O refrigerante utilizado deverá ser o R-410a, que é ambientalmente correto, ou seja, não agride 

a camada de ozônio.   
O equipamento deve comportar tamanho de linha de ate 10 metros, mantendo sua capacidade 

de refrigeração. 
A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos na sede do Conselho Regional de Farmácia 

do Estado do Ceará, sendo responsável pelo transporte horizontal e vertical deles até o local designado.  
 

ESPECIFICAÇÕES  MÍNIMAS:  

 
EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, DE 12.000 BTUS  

 

 

Características: 

 Capacidade (Btus) 12.000 ; 

 Controle Remoto 

 Ciclo frio 

 Filtro de íon (desodorizante): A força dos íons negativos remove completamente as sujeiras e 

odores do ar mantendo a sala confortável; 

 Desumidificador; 

 Aletas de oscilação vertical; 

 Aletas de fechamento automático; 

 Oscilação horizontal para direita/esquerda; 

 Aletas automáticas; 

 Comutador automático; 

 Ajuste automático do fluxo do ar; 

 Produto ecologicamente correto: utiliza o gás R410A que não agride o meio ambiente e é 

inofensivo para a saúde de sua família. 

 Filtros que removem mínmo 90% das impurezas do ar; 
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 Selo Procel: Classificação energética A; 

 Tecnologia inverter. 

 Tensão (v) 220; 

 Termostato: digital 

 

 

EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, DE 18.000 BTUS 

 

Características: 

 Capacidade (Btus) 18000 ; 

 Controle Remoto 

 Ciclo frio 

 Filtro de íon (desodorizante): A força dos íons negativos remove completamente as sujeiras e 

odores do ar mantendo a sala confortável; 

 Desumidificador; 

 Aletas de oscilação vertical; 

 Aletas de fechamento automático; 

 Oscilação horizontal para direita/esquerda; 

 Aletas automáticas; 

 Comutador automático; 

 Ajuste automático do fluxo do ar; 

 Produto ecologicamente correto: utiliza o gás R410A que não agride o meio ambiente e é 

inofensivo para a saúde de sua família. 

 Filtros que removem mínmo 90% das impurezas do ar; 

 Selo Procel: Classificação energética A; 

 Tecnologia inverter. 

 Tensão (v) 220; 

 Termostato: digital 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

Pregão Eletrônico nº 04/2018 

Processo Administrativo: nº 013/2018 

 

 

 

...................................................................................................., 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.  

 

 

 

________________, ______ 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 IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

 
Pregão Eletrônico nº 04/2018 

Processo Administrativo: nº 013/2018 

 

 

 

(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Serviço Público Federal 

Conselho Federal de Farmácia 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ – CRF/CE 
SETOR DE LICTAÇÃO 

Rua Marcondes Pereira, 1160 – Dionísio Torres – Fortaleza/CE – CEP: 60.15-222- Fone: (85) 3099-8816   
EMAIL: licitacao@crfce.org.br 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 
Pregão Eletrônico nº 04/2018 

Processo Administrativo: nº 013/2018 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 004/2018 Processo nº 013/2018 (nome/razão social) 
______________, inscrita 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, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e atesta a aptidão para 
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts.42 a 49 da Lei Complementar federal 
n. 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida 
Lei.  

 

________________, ______ de _________________ de 2018. 

 

 

___________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, caracterizará 
crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais edas 
penalidades previstas neste Edital. 
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  ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Pregão Eletrônico nº 04/2018 

Processo Administrativo: nº 013/2018 
 
Órgão Gerenciador: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará 
UASG: 399442 
Local de entrega: Conforme item 4.3 do Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico n.º 
02/2018. 
 
 No dia ___de_______ de 20__, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, situado no 
Rua Marcondes Pereira, 1160, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP: 60.135-222, inscrita no C.N.P.J./MF 
sob o nº _________________, neste ato representado Sr. ________ nomeado por meio de 
_______________, portador da Carteira de Identidade nº _________, CPF nº _____________nos termos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 
5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº __/20__, RESOLVE registrar o 
preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado 
___________, inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado pelo 
_______________, conforme quadros a seguir: 
 

 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

ESTIMADO 

01 08 
Equipamento de ar condicionado Split Hi-Wall de 
12.000 BTUs tecnologia inverter. 

  

02 08 
Equipamento de ar condicionado Split Hi-Wall, de 
18.000 BTUs, tecnologia inverter. 

  

TOTAL  

 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

ESTIMADO 

01 03 
Instalação  de ar condicionado Split Hi-Wall de 12.000 
BTUs tecnologia inverter. 

  

02 05 
Instalação de ar condicionado Split Hi-Wall, de 18.000 
BTUs, tecnologia inverter. 

  

TOTAL  

 

Constitui Anexo ao presente instrumento a Ata de Formação do Cadastro de Reserva constante 
do sistema COMPRASNET – acessível publicamente em www.comprasgovernamentais.gov.br –, 
contendo o registro das licitantes que aceitaram cotar os bens ou serviços acima pelos preços ora 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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registrados, porventura tenham havido interessados, nos termos do inc. II e § 1º do art. 11 do Decreto 
nº 7.892/2013, com a redação dada pelo Decreto nº 8.250/2014. 

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.     

O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 

 As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico n.º __/20__ integram esta 
Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição. 

 A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do 
Conselho Regional de Farmácia do Ceará e do Fornecedor Beneficiário.  
  

Fortaleza/CE, __ de _________ de 20__. 
 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ 
Dr. Francisco Jandry Barreto do Nascimento 

Presidente do CRF/CE - CRF/CE Nº 2.481 
 
 

[Razão social da empresa] 
Representante legal: [nome completo] 

CPF: [número] 
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social 

 
 
 
 
 


