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COTAÇÃO ELETRÔNICA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0019/2018 
 
UASG: 389442 

DATA DE INCLUSÃO DO AVISO:  26/02/2019  

DATA REALIZAÇÃO DA COTAÇÃO: 28/02/2019 

DISPONÍVEL NO COMPRASNET NA DATA DE 27/02/2019, A PARTIR DAS 08:00 

ENCERRAMENTO: 11:00 horas (horário de Brasília) 

Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br 

 

 

O Conselho Regional de Farmácia do Ceará - CRF/CE e este Pregoeiro, designado pela portaria 

00312/2018, comunica aos interessados que realizará COTAÇÃO ELETRÔNICA, por meio 

eletrônico, do tipo MENOR PREÇO. Processo nº 019/2018, Aquisição de aquisição de 05 (cinco) 

medalhas “Mérito Farmacêutico Prof. Osvaldo Rabelo” para solenidade comemorativa em alusão ao 

dia do Farmacêutico.  A presente COTAÇÃO ELETRÔNICA será regida pela Lei Federal  nº 8.666, 

de 23 de junho de 1993 e suas alterações, baseada no art. 24, Inciso II, Lei Federal nº. 10.520/02, 

Decreto Nº 7.174/10 e Lei Complementar nº 123/2006. Este Edital está disponível aos interessados 

no site www.crfce.org.br (licitação) à disposição das empresas. Podendo também ser solicitado uma 

cópia via e-mail: licitação@crce.org.br. 

 

 

1. FUNDAMENTO LEGAL E OBJETO 

1.1 As contratações realizadas pelo Sistema de Cotação Eletrônica de Preços (COMPRASNET) 

enquadram-se, como dispensa de licitação, por limite de valor, nos termos do inciso II do Art. 24 da 

Lei nº 8.666/1993, objetivando de 05 (cinco) medalhas “Mérito Farmacêutico Prof. Osvaldo Rabelo” 

para solenidade comemorativa em alusão ao dia do Farmacêutico, medindo aprox. 8cm de diâmetro, 

frente e verso, em prata velha fundida com estojo em veludo. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da 

contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes desta Dispensa de 

Licitação e seu Termo de Referência e estiverem habilitadas no www.comprasnet.go.gov.br para 

participação desta COTAÇÃO ELETRÔNICA. 

2.2 Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 

propostas e documentação. 

2.3 Não será admitida nesta dispensa de licitação a participação de empresas: 

2.3.1 É vedada a participação de consórcios e de empresas impedidas de licitar e/ou 

contratar com o Órgão Promotor da Cotação Eletrônica ou com a Administração Pública, na forma 

estabelecida em lei. 

2.3.2 Concordatárias, que estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou 

em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação. 

2.3.3 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública 

suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 

2.3.4 Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.3.4 Estrangeiras que não tenham representação ou filial no País. 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.crfce.org.br/
http://www.crfce.org.br/
http://www.crfce.org.br/
mailto:licita��o@crce.org.br
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3. DO CREDENCIAMENTO  

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

3.4 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 órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4.  DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
4.1 A participação da Cotação Eletrônica dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do 
licitante e subseqüente encaminhamento da proposta eletrônica, na data e horário marcado para a 
abertura da sessão, exclusivamente por meio do site: www.comprasnet.go.gov.br. 

4.2 O licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da dispensa licitação responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.3 Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo 
licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.4 A licitante vencedora deverá encaminhar a proposta de preços conforme modelo do anexo III 
escrita contendo as especificações técnicas detalhadas do material ofertado, para email 
licitação@crfce.org.br, após o término da etapa de lances, até 02 (duas) horas após à realização da 
sessão, com os valores unitários e totais, atualizados em conformidade com o menor lance ofertado, 
contendo os seguintes dados: 

4.4.1 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da abertura 
desta Dispensa de Licitação. 

4.4.2 Preço unitário e total por item, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo e 
por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência, incluindo todas as despesas tais 
como: impostos, taxas, seguro, transporte/entrega e quaisquer outras que forem devidas relativas aos 
serviços contratados. 

4.5 Oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o 

julgamento a ter mais de um resultado. 

4.6 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados 

pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os fornecimentos prestados à Conselho 

Regional de Farmácia do Ceará sem ônus adicional. 

4.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e 

seu anexo, sejam omissas ou apresentarem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/
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4.8 A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

5.  DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
5.1 A presente dispensa de licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico 
(comunicação pela internet), dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada conforme indicado abaixo. 

 
UASG: 389442 

DATA DE INCLUSÃO DO AVISO:  26/02/2019  

DATA REALIZAÇÃO DA COTAÇÃO: 28/02/2019 

DISPONÍVEL NO COMPRASNET NA DATA DE 27/02/2019, A PARTIR DAS 08:00 

ENCERRAMENTO: 11:00 horas 

Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br 

 

6.  DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS (LANCE) 
6.1 Após aberta sessão será iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar 
propostas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cuja importância deve corresponder ao 
valor do item a ser ofertado, observando suas quantidades. 

6.2 Os licitantes poderão oferecer propostas sucessivas, observado o horário fixado para abertura e 
fechamento da sessão e as regras estabelecidas neste edital. 

6.3 Só serão aceitas as propostas cujos valores forem inferiores à última proposta que tenha sido 
anteriormente registrada no sistema. 

6.4 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.5 Encerrada a sessão de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade de preço em relação ao estimado para a contratação. 
 

7.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
7.1 O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta TIPO MENOR PREÇO, e decidir sobre sua 
aceitação.  

7.2 Após o encerramento da sessão pública, analisando a aceitabilidade ou não, o Pregoeiro efetuará 
julgamento do licitante vencedor imediatamente. 

7.3 Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências deste edital, o 
pregoeiro examinará a proposta subsequente, assim sucessivamente na ordem de classificação, até 
a apuração de uma proposta que atenda à Dispensa de Licitação. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

1. SICAF; 

2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

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

4. Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (http://portal2.tcu.gov.br);  

5. Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal CADIN; 

6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

 

8.2. Habilitação jurídica:  

8.2.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

8.2.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

8.2.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

 

8.2.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

 

8.2.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, como 

determinado pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 

 

8.2.6 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

 

8.2.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

 

8.2.8 Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando atividade assim exigir;  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://portal2.tcu.gov.br/
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Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva;  

 

9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
9.1 Os pedidos de esclarecimentos referente a Dispensa de Licitação deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, exclusivamente via meio eletrônico via internet, nos endereços: licitação@crfce.org.br . 

10.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1 Após análise e verificação da compatibilidade do licitante vencedor da Dispensa de Licitação, o 
Pregoeiro efetuará o julgamento e declará a vencedora. 

 

11.  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
11.1 As obrigações das partes são estribadas pela  Lei Federal  nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e 
suas alterações posteriores e as constantes no Anexo I – Termo de Referência, parte inseparável 
deste edital de dispensa de licitação.  

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Rubrica orçamentária: nº 6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 – Serviço de Manutenção e Atualização de 
software do Exercício de 2018. 
 

13. DA GARANTIA CONTRATUAL E DO TERMO CONTRATUAL OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE 
O fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização/Ordem de Fornecimento). O prazo de 

cada contratação compreenderá os prazos de entrega, recebimentos provisório e definitivo, eventual 

substituição e pagamento, tal como especificado no termo de referência, em conformidade com art. 

57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

 

14. PAGAMENTO 

14.1 A Tesouraria do CRF/CE efetuará o pagamento até 5º (quinto) dia útil, após a entrega dos 
produtos e verificação pelo profissional responsável do CRF/CE, objeto deste edital e a apresentação 
das respectivas notas fiscais/fatura, com o devido recebimento definitivo atestado pelo CRF/CE. 
         14.1.1  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.  
         14.1.2  Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição, objeto desta dispensa 
de licitação por cotação de preço, estão previstos no Orçamento para o Exercício de 2018. 
         14.1.3 Entende-se como data de pagamento, a da entrega da ordem bancária no Banco. 
         14.1.4 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. 

         14.1.5 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. 
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14.1.6 E para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas 
e previdenciárias, a CONTRATADA deverá enviar  Contabilidade do CRF/CE a seguinte 
documentação: 

14.1.6.1 Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND;  
14.1.6.2 Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;  
14.1.6.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União;  
14.1.6.4 Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da CONTRATADA e;                                
14.1.6.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
 
 

15. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

15.1 Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às 

sanções previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes 

termos: 

a) pelo atraso na entrega do material em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do 

valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 

do material; 

b) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em 

dez dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do 

material; 

c) pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação 

da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido; 

d) pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a 

substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por 

cento) do valor do material rejeitado; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais ou no Pedido de 

Cotação Eletrônica de Preços e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do 

valor contratado, para cada evento. 

15.2 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

15.3 As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à 

Contratada, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei. 

15.4 O Órgão Contratante poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da Cotação 
Eletrônica de Preços, sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras 
previstas em lei. 
 
16. Foro 

16.1 Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da contratação dele 

originada, será competente o Foro da Justiça Federal de Fortaleza no Estado do Ceará. 

 

17.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da Dispensa de Licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
17.2 Fica assegurado ao CRF/CE o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Dispensa de Licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
17.3 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente Dispensa de Licitação, 
ficará esta transferida para o 1º dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido. 
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17.4 As normas que disciplinam esta Dispensa de Licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração e a segurança da contratação. 
17.5 A homologação do resultado desta Dispensa de Licitação não implicará em direito à 
contratação. 
17.6 Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta Dispensa de Licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Goiânia-Go, capital do Estado de 
Goiás. 
 
18. INTEGRAM ESTE EDITAL, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - Termo de Referência 

ANEXO II – Modelo de proposta de preços  

ANEXO III – Contrato 

ANEXO IV – Modelo medalhas 

 
 

Fortaleza, 26 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
Francisco Jandry Barreto do Nascimento 

Presidente do CRF/CE 
CRFCE 2481 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 

DISPENSA DE LICITAÇÃO - COTAÇÃO ELETRÔNICA - 04/2019 

(Processo Administrativo n.°019/2018) 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de aquisição de 05 (cinco) medalhas “Mérito Farmacêutico Prof. Osvaldo 

Rabelo” para solenidade comemorativa em alusão ao dia do Farmacêutico, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

1.2. Cotação de preço realizada conforme Lei Complementar IN 03/2017, Art: 2, inc. I e IV. 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL  

1 

 

Medalhas “Mérito 

Prof. Osvaldo 

Rabelo” , medindo 

aprox. 8cm de 

diâmetro, frente e 

verso, em prata 

velha fundida com 

estojo em veludo. 

17760 UND 05 348,34 1.741,68 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. MEDALHA – Concedida anualmente, a Medalha do Mérito Farmacêutico Professor 

Oswaldo Rabelo foi criada em 1977 com o objetivo de homenagear farmacêuticos que se 

tornaram destaque pelo seu trabalho em prol da profissão. Cearense do município de Pacoti, 

Oswaldo Rabelo foi um grande idealista que dignificou e engrandeceu a profissão farmacêutica 

no país, comandou a produção de medicamentos, dominou análises bromatológicas do leite, 

queijo, manteiga, bebidas alcoólicas e refrigerantes, massas, carnes, frutos, farinha de mandioca 

e outros. Foi diretor da faculdade e do curso de Farmácia da UFC e deixou inúmeros trabalhos 

para fins farmacêuticos. Faleceu em 1981 deixando um amplo legado para a classe 

farmacêutica. 

2.2. A aquisição das 05 (cinco) medalhas visa homenagear, através de reconhecimento 

público e inscrição nos arquivos e anais do CRF/CE, ao Farmacêutico que tenha, no decorrer de 

sua vida profissional promovido atos que tenham concorrido para o desenvolvimento, promoção, 

defesa e valorização da Farmácia, seja por sua atuação no campo científico, cultural, 

administrativo, político ou social, tendo sua concessão regulamentada por Deliberação CRF/CE 

nº 157/2008.  

2.3. A medalha deve possuir 8 cm de diâmetro, frente e verso, em prata velha fundida, 

com estojo de veludo. 
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3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Classificado como bem para os fins e efeitos desta licitação nos comum nos termos 

do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.   

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 07 (sete) dias corridos, contados do envio de 

ordem de fornecimento, em remessa única, no seguinte endereço Rua Marcondes Pereira, 1160 

– Dionísio Torres – Fortaleza/CE -  CEP: 60.135-222.  

4.2. As medalhas serão recebidas provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e 

na proposta.  

4.3. As medalhas poderão ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 05 dias corridos, a contar da notificação da contratada, às suas custas, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

4.4. As medalhas serão recebidas definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

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

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, 

para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
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5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, 

procedência e prazo de garantia ou validade; 

6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. As microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte a serem subcontratadas serão indicadas e qualificadas pela licitante melhor 

classificada juntamente com a descrição dos bens a serem por elas fornecidos e seus 

respectivos valores; 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 
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9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente.  

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. cometer fraude fiscal; 

10.1.6. não mantiver a proposta. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima 

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

10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

10.3. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)  dias; 

10.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 

no caso de inexecução total do objeto; 

10.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 

do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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10.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

10.3.4. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

10.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

10.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

11.1. Os recursos financeiros correrão por conta da Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.001.008 
– Bandeira, flâmulas, Insígnias e Placas. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 – A empresa deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 
fornecimento das medalhas, sem qualquer ônus para o CRF/CE. 
 
Fortaleza, 26 de fevereiro de 2019. 

 
José Roclayson Nogueira Bastos 
Profissional de Suporte Adm. CRF/CE 
 
De acordo: 
 
Francisco Jandry Barreto do Nascimento 
Presidente do CRF/CE 
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ANEXO II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

COTAÇÃO ELETRÔNICA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 022/2018 

 

Ao CRF/CE 

 

Prezados Senhores,  
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento das placas de 
homenagem conforme abaixo relacionados, nos termos do Edital e Anexos. 
 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ/CPF: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:  
EMAIL: 
 
 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
 

VALOR 
TOTAL 

  

1 

 

Medalhas “Mérito 

Prof. Osvaldo 

Rabelo” , medindo 

aprox. 8cm de 

diâmetro, frente e 

verso, em prata 

velha fundida com 

estojo em veludo. 

17760 UND 05   

 

 

 

Valor Total em algarismos: 
Valor Total por extenso: 
Prazo de validade: 60 (sesenta) 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. 

________________________________ 
Representante legal da CONTRATADA 
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ANEXO III (MINUTA DO CONTRATO) 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ, 

POR INTERMÉDIO DO PRESIDENTE DO CRF/CE 

FRANCISCO JANDRY BARRETO DO NASCIMENTO E 

A EMPRESA .............................................................   

 

A Conselho Regional de Farmácia do Ceará, , com sede na  Rua Marcondes Pereira, 1160 – 

Dionísio Torres, na cidade de Fortaleza/Ce, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.288.905.0001-58, 

neste ato representado pelo Presidente Francisco Jandry Barreto do Nascimento, nomeado por 

termo de posse no dia 02 de janeiro de 2018, eleição homologada no DOU de 11 de dezembro 

de 2018, inscrito no CPF nº ...................., portador da Carteira de Identidade nº 

...................................., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em 

............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 

....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., 

e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em 

observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho 

de 1997 e da e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da cotação eletrônica 08/2018, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a confecção de 05 (cinco) Medalhas “Mérito Prof. 

Osvaldo Rabelo”, medindo aprox. 8cm de diâmetro, frente e verso, em prata velha fundida com 

estojo. , medindo aprox. 8cm de diâmetro, frente e verso, em prata velha com estojo em veludo, 

que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da cotação eletrônica 08/2018, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. O prazo de entrega dos bens é de 07 (sete) dias, contados do envio de ordem de 

fornecimento, em remessa única, no seguinte endereço Rua Marcondes Pereira, 1160 – Dionísio 

Torres – Fortaleza/CE -  CEP: 60.135-222. 

1.4. Objeto da contratação: 

1.5.  



 
 
 
 

Serviço Público Federal 
Conselho Federal de Farmácia 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO CEARÁ 

Rua Marcondes Pereira, 1160 – Dionísio Torres – Fortaleza/CE – CEP: 60.135-222 

 

____________________________________________________________________ 
Conselho Regional de Farmácia do Ceará 
Comissão Permanente de Licitação do CRFCE 
Termo de Referência 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO/ 
ESPECIFICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO 
CATMAT 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

ACEITÁVEL 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO 
ACEITÁVEL  

1 

 

Medalha “Mérito 

Farmacêutico 

Prof. Osvaldo 

Rabelo” “para 

solenidade 

comemorativa em 

alusão ao dia do 

Farmacêutico” , 

medindo aprox. 

8cm de diâmetro, 

frente e verso, em 

prata velha 

fundida com 

estojo. 

17760 UND 05 348,34 1.741,68 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital,com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./..........., somente poderá ser prorrogado 

nos termos do artigo 57, parágrafo 1, da Lei n. 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1 O valor total da contratação é de R$.......... (.....). No valor acima estão incluídas todas as 

despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou 

impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  389442 

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:  6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Edital 
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6. CLÁUSULA SEXTA–INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE 

6.1. O preço é fixo e irreajustável. 

7. CLÁUSULA OITAVA –REGIME DE EXECUÇÃO DE ENTREGA E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O prazo para entrega e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

8. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.4.3. Indenizações e multas. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

11.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993, bem como do ANEXO X da IN n. 05, de 2017. 

 

12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 

do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

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

será o da Seção Judiciária de Fortaleza/CE - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 

Fortaleza, ......... de .............................. de 2018 

 

______________________________________ 
Francisco Jandry Barreto do Nascimento 

Presidente do CRF/CE 
CRF/CE 2481 

 
_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHAS: 

1- ____________________________________________________ RG: ___________________ 

2- ____________________________________________________ RG: ___________________ 
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ANEXO III (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

COTAÇÃO ELETRÔNICA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0019/2018 

 

Ao CRF/CE 

 

Prezados Senhores,  
Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento das medalhas conforme abaixo 
relacionados, nos termos do Edital e Anexos. 
 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ/CPF: 
ENDEREÇO COMPLETO: 
TELEFONE:  
EMAIL: 

 
 
 

 

Item Descrição e características Qtde VL UN 
Valor 
Total 

 

Medalha “Mérito Farmacêutico Prof. Osvaldo Rabelo” 
“para solenidade comemorativa em alusão ao dia do 
Farmacêutico” , medindo aprox. 8cm de diâmetro, frente 
e verso, em prata velha fundida com estojo. 

   

     

TOTAL    
 

 

 

Valor Total em algarismos: 
Valor Total por extenso: 
Prazo de validade: 60 (sesenta) 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. 

 

________________________________ 
Representante legal da CONTRATADA 
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ANEXO IV (MODELO)  

 

Medalhas “Mérito Prof. Osvaldo Rabelo”, medindo aprox. 8cm de diâmetro, frente e verso, em 

prata velha fundida com estojo.) 

 

COTAÇÃO ELETRÔNICA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0019/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 


