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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 
(Processo Administrativo n.° 06/2019) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Conselho Regional de 

Farmácia do Estado do Ceará, autarquia Federal instituída pela Lei 3820/60, por meio do 

pregoeiro José Roclayson Nogueira Bastos, designado por portaria nº 0312/2018 de 13 de 

agosto de 2018, sediado à Rua Marcondes Pereira, n.º 1160, bairro Dionísio Torres, 

Fortaleza-Ce – CEP: 60.135-222, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, e nº 02, de 11 de outubro de 

2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como pelas 

normas e condições estabelecidas no presente Edital. 

 

Data da sessão: 23/05/ 2019. 

Horário: 10:00 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

UASG: 389442 – Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará. 

1. DO OBJETO 

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

contratação de serviços de CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM RECURSOS 

HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS MERCADOLÓGICA E DE IMPACTO 

FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, 

CARREIRAS E SALÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO 

DO CEARÁ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Conselho Regional de Farmácia do 

Estado do Ceará para o exercício de 2018, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará 

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.04.04.005.022 – Outros Serviços de Pessoa 

Jurídica 

http://www.comprasgovernamentais.gov.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 deverá ser comunicada 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 

§3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 

8.666, de 1993; 

4.2.4. Que estejam em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou 

incorporação;  

4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
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4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49. 

4.3.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital; 

4.3.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.3.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

4.3.5. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.3.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

4.3.7. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta 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. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas 

e lances.  

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
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perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Descrição do serviço e valor total;  

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada.  

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

5.8.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual 

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o 

previsto não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da 

Lei n° 8.666, de 1993.  

5.8.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se 

revele superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar 

o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 

serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 

necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 

base na alínea “b” do inciso I do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos do 

art. 63, §2º da IN 5/2017); 

5.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá 

incluir, no campo das condições da proposta do sistema eletrônico, o valor 

correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 

2006. 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  
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6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

6.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.  

6.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

6.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser 

inferior a três (3) segundos. 

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes.  

6.13. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

6.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 

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 recepção de 

lances.  
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6.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último 

lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.16. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-

se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015. 

6.17. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 

cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com 

a primeira colocada. 

6.18. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

6.19. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade 

cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

6.20. Só se aplica o sorteio quando houver empate entre as propostas e ausência 

de lances. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de 

apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.   

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 

do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

7.2.1. contenha vício insanável ou ilegalidade; 

7.2.2. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

7.2.3. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível.  
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7.2.3.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

 

7.2.3.1.1. Comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos 

da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, 

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

e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

7.2.3.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 

obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes. 

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

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 

item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017, para que a empresa comprove 

a exequibilidade da proposta. 

7.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o 

exame da proposta. 

7.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável 

para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final 

ofertado. 

7.6.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão 

refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro 

pretendida. 
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7.6.4. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários 

apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles 

praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos 

salários das categorias envolvidas na contratação; 

7.6.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo 

licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 

majoração do preço proposto.  

7.6.5.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 

Nacional, exceto para atividades de prestação de serviços previstas 

nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, de 2006. 

7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a 

obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 

previstas neste Edital. 

7.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido 

preço melhor. 

7.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

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: 

8.1.1. SICAF; 
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8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

8.1.3. 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). 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

8.1.5. 5. Consulta ao cadastro Informativo de créditos não quitados do 

setor público federal CADIN; 

8.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante 

e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.2. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista, e à Qualificação Econômico-

Financeira nas condições seguintes: 

8.3. Habilitação jurídica:  

8.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

8.3.2. 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; 

8.3.3. 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; 

8.3.4. 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; 

8.3.5. 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; 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.3.6. 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; 

8.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País: decreto de autorização; 

8.3.8. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando atividade assim exigir;  

8.3.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

8.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

8.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão 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 aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.4.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.4.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante;  

8.4.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal  do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.4.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
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8.4.9. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante;   

8.5. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.5.1. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

8.5.2.       Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.5.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se 

a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 

ao período de existência da sociedade; 

 

8.5.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável em Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

 

8.5.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado 

inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio 

líquido de ...(....) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

8.6. A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação 

econômico-financeira e da habilitação jurídica, conforme o caso poderá ser substituído 

pela consulta ao SICAF, nos casos em que a empresa estiver habilitada no referido 

sistema, conforme o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 26/05/2018. 
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8.6.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 

ao SICAF. 

8.6.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o 

licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 36 (trinta e seis) horas, 

documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob 

pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 

regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas 

de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

8.6.3. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, 

ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado.  

8.6.3.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 

atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 

social vigente;  

8.6.3.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 

10.8 da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.   

8.6.3.3. Para a comprovação da experiência mínima de 02 (dois) anos. 

8.6.3.4. Fica facultativa a visita técnica, caso haja interesse em realizar visita, a 

mesma deverá ser agendada com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, por meio do e-mail: licitacao@crfce.org.br, somente. Não 

serão aceitas solicitações de agendamento por fax ou telefone, visto a 

necessidade de confirmação da disponibilidade de data e horário. 

8.7. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício.  

8.8. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade 

presente no sistema (upload), no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do 

Pregoeiro no sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em 

caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do 

e-mail licitacao@crfce.org.br. Posteriormente, os documentos serão remetidos em 

mailto:licitacao@crfce.org.br
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original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, 

ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.  

8.8.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

8.8.2. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 

ao SICAF. 

8.9. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante 

será convocado a encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, documento 

válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 

inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme 

estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.10. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 

licitante qualificada como microempresa e empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.10.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

8.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa e empresa 

de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.12. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a 

reabertura da sessão pública. 

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam. 

9.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou 

quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 

9.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

9.2.2. A convocação feita por e-mail, dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. apresentar a proposta de preços, devidamente ajustada ao lance 

vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento 

convocatório. 

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento, preferencialmente Banco do Brasil . 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada.  
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11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

13.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital. 
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13.2. O prazo de vigência da contratação é de 120 (cento e vinte) dias, contados a 

partir da publicação em Diário Oficial da União, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da 

Lei n° 8.666/93. 

13.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta online ao 

SICAF, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

13.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 

dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e nos anexos. 

13.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante a entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante 

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

seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 

recebimento.  

13.5. O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual 

período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

14. DO REAJUSTE 

14.1. O preço é fixo e irreajustável. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

16.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e 

definitivo do serviço, nos seguintes termos:  

17.3. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a 

CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento 

da obrigação contratual;   
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17.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, a comissão de servidores responsável em fiscalizar o serviço prestado 

deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

17.5. No mesmo prazo, a comissão de servidores responsável pela fiscalização 

deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato designado pela administração.  

17.6. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos relatórios 

mencionados acima, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, 

ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes 

diretrizes:  

17.7. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

comissão fiscalizadora e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

17.8. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

17.9. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização.  

17.10. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados 

no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.11. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no 

item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017 

17.12. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

17.13. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

17.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

17.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 
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existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

17.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

17.18. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com 

a contratada inadimplente no SICAF.  

17.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 

5/2017, quando couber:  

 

17.19.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente 

para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do artigo 18, da 

LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele 

previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

17.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I 

=  

( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

365 
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

18.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

18.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

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

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

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999. 

18.6. 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. 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 
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19. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

19.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitação@crfce.org.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço na Rua 

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

de Licitação.  

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 

endereço indicado no Edital. 

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 

por qualquer interessado. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

mailto:licita��o@crfce.org.br
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20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração. 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

ww.crfce.org.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço http://crf-

ce.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/inicio, nos dias úteis, no horário das 

09:00 horas às 18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

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

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de Proposta; 

ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato; 

ANEXO IV - Declaração nos termos do inciso xxxiii do artigo 7º DA CF; 

ANEXO V – Declaração de inexistência de fato superveniente; 

ANEXO VI – Declaração de enquadramento no art. 3º e não incursão nos 

impedimentos do § 4º do mesmo artigo da lei complementar nº 123/06. 

 

Fortaleza, 09 de maio de 2019. 

 

________________________________________ 

Francisco Jandry Barreto do Nascimento 

Presidente - CRF/CE 2481 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. JUSTIFICATIVA 

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará – CRF/CE é uma Autarquia 

Federal e atualmente, conta com 33 (trinta e três) funcionários, contratados pelo Regime da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.   

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários constitui em instrumento relevante de 

gestão em busca da eficiência administrativa e melhor execução da gestão estratégica 

estabelecida pelo órgão.  

É de fundamental importância, ainda, o delineamento de atividades / subatividades e 

enquadramento do empregado no aparelho funcional. Por fim, é necessário que o Plano de 

Cargos e Salários a ser implantado no CRF-CE sirva de instrumento de valorização do 

profissional e retenção de talentos. 

Esta contratação tornará a produção do CRF/CE mais eficiente e com mais 

condições de oferecer à sociedade serviços de maior qualidade. 

Diante do exposto, justifica-se a necessidade de contratação de empresa de 

consultoria especializada em recursos humanos visando atender às necessidades desta 

autarquia na implantação e reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, 

observando à legislação pertinente imposta aos órgãos públicos. 

 

2. OBJETO  

Constitui-se objeto deste Termo de Referência a CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

EM RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS MERCADOLÓGICO E DE 

IMPACTO FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 

CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 

ESTADO DO CEARÁ. 

 

3. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias. 

4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO  

 

O valor máximo estimado da contratação importa em R$ 15.699,00 (Quinze mil e 

seiscentos e noventa e nove reais). 

Cotação de empresa  conforme IN 03 de 20 de abril de 2017. 
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5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

5.1. Analisar o atual PCCS do CRF/CE, homologado e publicado em DOU 226, 25/11/2011 – 

seção 01 – pág.: 90, considerando no ato da implantação a permanência dos direitos 

adquiridos; 

5.2. Realizar estudo mercadológico e de impacto financeiro com a projeção para os próximos 

20 (vinte) anos, objetivando readequar os valores salariais dos servidores do CRF/CE; 

5.3. Implantação do PCCS atual às progressões verticais e horizontais, considerando no ato 

da implantação a permanência dos direitos adquiridos; 

5.4. Analisar a estrutura organizacional e as posições relativas de toda a administração do 

CRF/CE, visando identificar distorções referentes a cargos, funções e/ou atribuições; 

5.5. Analisar a descrição das atividades propostas para cada área de trabalho após o 

realinhamento institucional, bem como desenvolver junto aos servidores a missão, objetivos e 

valores em um nível macro (organizacional) e micro (por setor); 

5.6. Maximizar a efetividade organizacional por meio do reconhecimento e valorização dos 

recursos humanos disponíveis, considerando as competências existentes no CRF/CE sempre 

alinhado ao planejamento estratégico e ao conceito de gestão moderno e racional de pessoas 

e finanças; 

5.7. Estabelecer uma Política de Remuneração eficaz, atual, atrativa e com foco no 

planejamento de carreira; 

5.8. Habilitar recursos humanos e/ou gestão de pessoas, por meio de instrumentos, 

capacitação e da disponibilização da metodologia aplicada, para posterior administração do 

plano de cargos, carreiras e salários, de modo a assegurar a manutenção deste após sua 

implantação, proporcionando ferramentas e instrumentos para que realize a gestão efetiva do 

PCCS implantado; 

5.9. Assegurar que o PCCS sirva como base conceitual para as demais ações de Recursos 

Humanos, tais como: Treinamento e Desenvolvimento, Medicina e Segurança do Trabalho, 

Recrutamento e Seleção, Organização e Métodos, Relações Trabalhistas, bem como para 

ações de Avaliação de Desempenho com base em competência, pela análise dos requisitos 

que contemplam os cargos; 

5.10. Analisar a estrutura organizacional e as posições relativas de toda a administração do 

CRF/CE, visando identificar distorções referentes a cargos, funções e/ou atribuições; 

5.11. Avaliar o equilíbrio da estrutura de salários do CRF/CE baseando-se em outros 

Conselhos Regionais de Farmácia com realidade orçamentária semelhante, utilizando os 

estudos de mercado obtidos na Pesquisa Salarial. 

5.12. Apresentar relatório com os dados obtidos referentes aos estudos realizados. 

 

6. ETAPAS E PRODUTOS 
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Os trabalhos serão realizados em etapas sequenciadas. A passagem de uma etapa 

para a seguinte condiciona-se a aprovação dos produtos referentes à etapa anterior pelo 

CRF/CE. A execução dos serviços realizados será fiscalizada por comissão de servidores 

composta por 02 (dois) integrantes de cada setor, sendo PSA (Profissional de Suporte 

Administrativo) e/ou PST (Profissional de Suporte Técnico), e/ou PES (Profissional 

Especializado); com exceção do Setor de Fiscalização que será composta por 03 (três) 

integrantes, sendo 02 (dois) PFIS (Profissional de Fiscalização) e 01 (um) PSA (Profissional 

de Suporte Administrativo). Cada setor escolherá seus representantes. 

 

6.1. Etapa 1: Ambientação e entendimento da realidade organizacional 

6.1.1. Entendimento da realidade do CRF/CE, do contexto interno, das 

necessidades institucionais em matéria de gestão de pessoas, dos sistemas e práticas 

de gestão já existentes na organização. Elaboração do plano de ação, de cronograma 

de trabalho e realização de evento geral de abertura e sensibilização para os trabalhos 

da consultoria. 

6.1.2. Analisar PCCS – CRF/CE homologado e publicado em DOU 226, 25/11/2011 

– seção 01 – pág.: 90; 

6.1.3. Conhecer a realidade do CRF/CE, a estrutura organizacional, as funções e 

práticas de recursos humanos, as sistemáticas de avaliação e gestão do desempenho e 

de incentivo à produtividade, entre outros documentos necessários para o pleno 

entendimento do contexto interno e das necessidades da organização; 

6.1.4. Realizar eventos de sensibilização e envolvimento de Diretoria, Chefe do 

setor de recursos humanos e servidores que serão demandados ao longo do projeto, 

por meio de palestras informativas e oficinas sobre os trabalhos que serão 

desenvolvidos. 

6.2. Etapa 2: Implantação do PCCS Atual 

6.2.1.   Apresentar planilhas contendo atualização e valores referentes aos níveis, 

bem como suas progressões horizontais e verticais; 

6.2.2.   Implantação do PCCS atual às progressões verticais e horizontais, 

considerando no ato da implantação a permanência dos direitos adquiridos. 

 

6.3. Etapa 3: Estudo Mercadológico Salarial 

6.3.1   Analisar a estrutura organizacional e as posições relativas de toda a 

administração do CRF/CE, visando identificar distorções referentes a cargos, 

funções e/ou atribuições; 



 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ 
CNPJ 07.288.905/0001-58 

 
 

______________________________________________________________ 
Conselho Regional de Farmácia do Ceará – UASG: 389442 

Rua Marcondes Pereira, 1160 – Dionísio Torres –Fortaleza/CE – CEP: 60.135-222 
Email: licitação@crfce.org.br 

6.3.2   Rever e avaliar o material de cargos atuais, adequando as descrições destes 

às necessidades e estratégias de negócio do CRF/CE; 

6.3.3   Realizar estudo mercadológico e apresentá-lo com a projeção para os 

próximos 20 (vinte) anos, objetivando readequar os valores salariais no PCCS à 

realidade dos demais Conselhos Regionais de Farmácia com estruturas e 

arrecadação semelhante ao CRF/CE. 

 

6.4. Etapa 4: Análise do Realinhamento Institucional e desenvolvimento da Missão, 

Objetivos e Valores. 

6.4.1.  Análise e validação do plano de atividades estabelecido no processo de 

realinhamento institucional para os setores do CRF-CE; 

6.4.2. Desenvolvimento, junto à Diretoria, Comissão de servidores do CRF/CE e 

Setor de Recursos Humanos da missão, valores e objetivos em nível macro (para a 

organização) e micro (por área de trabalho). 

 

6.5. Etapa 5: Reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS. 

6.5.1. Elaborar cronograma de trabalho e planejamento de comunicações do PCCS:  

a) Compreende o planejamento, com a definição e divulgação do cronograma de 

trabalho, bem como a elaboração de estratégia para comunicação do projeto 

aos funcionários do CRF/CE, incluindo o detalhamento das ações para cada 

etapa de implantação. 

6.5.2. Executar diagnósticos/levantamentos preliminares:  

a) Análise do Plano de Cargos, Carreiras e Salários atual; 

b) Emissão de parecer com identificação dos aspectos críticos, favoráveis e 

passíveis de alteração no que se refere à estrutura de cargos. 

6.5.3. Validação desta análise junto à Diretoria, Comissão de servidores do CRF/CE e 

Setor de Recursos Humanos do CRF/CE: 

a) Identificar pontos mais relevantes no desenvolvimento do projeto;  

b) Indicar soluções aplicáveis em cada caso, bem como os impactos 

administrativos e financeiros inerentes a cada ponto elencado. 

6.5.4. Análise da Estrutura e Descrição de Cargos, Atividades e Subatividades: 

a) Reunião com Diretores, Comissão de servidores e Setor de Recursos 

Humanos do CRF/CE para validar a estrutura e descrição de cargos e 

atividades existente no CRF/CE; 

b) Aprovação das descrições e estrutura de cargos e funções de confiança; 
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c) Estabelecimento do novo quadro de Cargos: 

• Elaboração da Grade de cargos e atividades existente no CRF/CE; 

  • Aprovação da Diretoria do CRF/CE, da Comissão de servidores, do Setor de 

Recursos Humanos. 

6.5.5. Elaboração de ficha de avaliação do desempenho dos funcionários a ser aplicada 

no término do período de experiência: 

a) Análise das descrições dos cargos para preparação da ficha de desempenho 

funcional; 

b) Validação junto a Diretoria e demais órgãos deliberativos. 

6.5.6. Definição do Plano de Encarreiramento: 

a) Definição de critérios para Encarreiramento: Definição dos processos de 

Acesso, Progressão Salarial, Progressão Funcional e Mobilidade necessários. 

6.5.7. Ordenação dos Cargos Estabelecidos: 

a) Estabelecer a metodologia de avaliação para ordenação dos cargos por grau 

de importância; 

b) Criação do método de ordenação dos cargos; 

c) Validação do método de ordenação dos cargos; 

d) Aprovação do método de ordenação dos cargos pela CRF/CE. 

6.5.7. Avaliar os Cargos e elaborar o Quadro de Hierarquização dos Cargos: 

a) Aplicação do método de ordenação dos cargos; 

b) Aprovação da ordenação dos cargos. 

6.5.8. Criar a Estrutura de Cargos: 

a) Criar a Curva Salarial do CRF/CE; 

b) Análise dos salários praticados pelo CRF/CE; 

c) Elaboração da curva salarial de acordo com o ordenamento de cargos. 

6.5.9. Realizar pesquisa salarial do mercado: 

a) Análise dos salários praticados por no mínimo 3 (três) Conselhos Regionais 

de Farmácia com estruturas e financeiros semelhantes; 

b) Elaboração da curva salarial do mercado de acordo com o ordenamento de 

cargos. 

6.5.10. Comparar a curva salarial do CRF/CE com a do mercado, com base na 

Pesquisa Salarial realizada; 

a) Análise da curva salarial do CRF/CE e do mercado; 
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b) Definição da nova curva salarial da empresa; 

c) Aprovação da nova curva salarial do CRF/CE. 

6.5.11. Elaborar a Tabela Salarial: 

a) Construção das tabelas salariais com base na curva salarial aprovada pelo 

CRF/CE. 

6.5.12. Elaboração de Políticas do Plano: 

a) Estabelecer critérios para o Enquadramento Funcional; 

b) Estabelecer critérios para o Enquadramento Salarial; 

c) Definição de diretrizes dos processos de administração de cargos, carreiras e 

salários 

d) Aprovação das normas pelo CRF/CE. 

6.5.13. Aprovação da Diretoria do CRF/CE, da Comissão de servidores, do Setor de 

Recursos Humanos e pela Plenária de Conselheiros. 

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ETAPAS DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

PRAZO DE 

PAGAMENTO 

1 Ambientação e entendimento da realidade organizacional 10 DIAS 10% 

2 Implantação do PCCS Atual 10 DIAS 10% 

3 Estudo Mercadológico Salarial 20 DIAS 20% 

4 Análise do Realinhamento Institucional e desenvolvimento da 

Missão, Objetivos e Valores 

40 DIAS  30% 

5 Reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS 40 DIAS  30% 

PRAZO TOTAL 120 DIAS 100% 

 

Fortaleza, 09 de maio de 2019 

 

Francisco Jandry Barreto do Nascimento 

Presidente CRF/CE 

CRF/CE 2481 
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ANEXO II 

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PROCESSO nº 06/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01 / 2019. 

 

Tendo examinado as condições do Edital e dos anexos do processo em epígrafe 

apresentamos a presente Proposta de Preços para CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM 

RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS MERCADOLÓGICA E DE 

IMPACTO FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 

CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 

ESTADO DO CEARÁ, por um período de 120 (cento e vinte) dias, acatando todas as 

exigências estipuladas, conforme tabela abaixo:  

  

ETAPAS DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

VALOR 

UNITÁRIO 

1 Ambientação e entendimento da realidade organizacional 10 DIAS  

2 Implantação do PCCS Atual 10 DIAS  

3 Estudo Mercadológico Salarial 20 DIAS  

4 Análise do Realinhamento Institucional e desenvolvimento da 

Missão, Objetivos e Valores 

40 DIAS   

5 Reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS 40 DIAS   

PRAZO TOTAL 120 DIAS  

 

DECLARAMOS que no preço acima estão inclusos todos os custos necessários para a 

prestação dos serviços objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 

 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 120 (cento e vinte) dias. 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: NÃO INFERIOR A 60 DIAS 

 

Local e Data: 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante e Nome legível/Carimbo da 

Empresa 
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ANEXO III 

MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO N.º ___ /___ QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO CEARÁ - CRF-CE, E _______ PARA 

CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM RECURSOS 

HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS 

MERCADOLÓGICO E DE IMPACTO FINANCEIRO 

PARA IMPLANTAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO 

PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO 

DO CEARÁ. 

 

CONTRATANTE: O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - 

CRF-CE, com sede na Rua Marcondes Pereira, 1160 – bairro Dionísio Torres – Fortaleza/CE 

– CEP: 60.135-222, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 07.288.905.0001-58, representado pelo 

seu presidente Francisco Jandry Barreto do Nascimento, brasileiro, solteira, farmacêutico, 

CPF/MF nº 455.519.443-87, residente e domiciliado na cidade de Russas/CE, de acordo com 

as atribuições que lhe são delegadas pela Lei 3820/60 e regimento interno.  

 

CONTRATADA: _____________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 

______________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pela sua [inserir 

cargo], Senhor (a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ 

[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, 

de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato 

social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justas e avençadas, e celebram o presente contrato, 

instruído no conforme PROCESSO nº 06/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019, 

mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objeto a CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM 

RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS MERCADOLÓGICO E DE 

IMPACTO FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PLANO DE 

CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO 

ESTADO DO CEARÁ, conforme a proposta fornecida pela CONTRATADA constante do 
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edital do PROCESSO nº 06/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019 e seus ANEXOS, os 

quais fazem partes integrantes e inseparáveis deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

2.1 O valor global estimado deste contrato é de R$ _________ (___________________), 

conforme proposta vencedora do PROCESSO nº 06 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01 / 

2019. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrão por conta por conta do 

orçamento de 2019, sob o código de conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.022, nome da conta: 

Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, conforme Nota de Empenho n.º _____, 

de ___/___/____. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

4.1 Os serviços serão iniciados até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

5.1. Este contrato vigorará pelo período de 120 (cento e vinte) dias, de _____/____/____ a  

_____/____/____.  

.  

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

6.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas a CONTRATANTE poderá reter, 

do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e 

ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.  

CLÁUSULA SÉTIMA –  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá executar os serviços discriminados na CLÁUSULA PRIMEIRA 

deste contrato, seguindo rigorosamente as especificações dos serviços previstas no ANEXO I 

– TERMO DE REFERÊNCIA e na PROPOSTA DE PREÇOS apresentada no PROCESSO nº 

06/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019. 

7.1 A CONTRATADA deverá manter absoluto sigilo quanto às informações pertinentes ao 

objeto, vedada sua divulgação sem permissão expressa do CRF-CE. 

7.2 A CONTRATADA será responsável interinamente por todos os profissionais necessários 

à completa execução do Plano, dispondo de pessoal técnico capacitado. 

7.3 A CONTRATADA sujeitar-se a irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE através 

da Comissão de servidores do CRF-CE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 

atendendo todas as demandas solicitadas. 
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7.4 A CONTRATADA deverá fornecer profissionais em quantidade suficiente para perfeito 

atendimento do contrato. 

7.5 A CONTRATADA deverá manter os empregados devidamente identificados. 

 

7.6 A CONTRATADA deverá substituir, quando solicitado pela CONTRATANTE, e mediante 

justificativa, qualquer empregado que apresente conduta inconveniente ou incompatível com 

o exercício das funções que lhe foram atribuídas. 

7.7 A CONTRATADA deverá relatar ao CRF-CE toda e qualquer irregularidade observada 

em virtude da prestação dos serviços, e prestar todos os esclarecimentos que forem 

solicitados, cujas reclamações se obrigada prontamente a atender.  

7.8 A CONTRATADA deverá dispor de um supervisor para exercer o papel de preposto, com 

poderes para deliberar e/ou atender a qualquer solicitação referente à boa execução dos 

serviços. 

7.9 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e civis, resultantes da execução do Contrato, 

no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos. 

7.10 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização. 

7.11 A CONTRATADA deverá reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 

7.12 A CONTRATADA não deverá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do 

presente contrato, sendo expressamente proibida à subcontratação. 

7.13 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência deste contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação estipuladas no Edital do PROCESSO nº 06 / 2019 - 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 01 / 2019, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 A CONTRATANTE deverá acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e efetuar os 

pagamentos nas condições e preços pactuados.  

8.2 A CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA, previamente ao início dos 

serviços, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser seguidos 

para a correta e a satisfatória execução dos serviços contratados. 

8.3 A CONTRATANTE deverá prestar informações e esclarecimentos que eventualmente 

venham a serem solicitadas pela CONTRATADA sobre a prestação dos serviços. 



 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ 
CNPJ 07.288.905/0001-58 

 
 

______________________________________________________________ 
Conselho Regional de Farmácia do Ceará – UASG: 389442 

Rua Marcondes Pereira, 1160 – Dionísio Torres –Fortaleza/CE – CEP: 60.135-222 
Email: licitação@crfce.org.br 

8.4 A CONTRATANTE deverá notificar à CONTRATADA, caso se verifique alguma 

irregularidade que diga respeito ao presente Contrato. 

8.5 A CONTRATANTE deverá permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 

dependências para execução de serviços.  

8.6 A CONTRATANTE deverá prestar as informações e os esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pela CONTRATADA.  

8.7 A CONTRATANTE deverá proporcionar todas as facilidades necessárias à entrega do 

material adquirido.  

8.8 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

8.9 A CONTRATANTE deverá garantir a CONTRATADA acesso a informações e 

documentações necessárias ao desenvolvimento dos serviços, bem como as suas 

instalações, disponibilizando espaço físico para a realização do objeto. 

8.10 A CONTRATANTE deverá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em 

desacordo com este Termo de Referência. 

8.11 A CONTRATANTE deverá proporcionar todas as condições necessárias ao bom 

andamento da prestação dos serviços contratados. 

8.12 A CONTRATANTE deverá fornecer a qualquer tempo e com máximo de presteza, 

mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e 

orientá-la em todos os casos omissos, caso ocorram. 

8.13 A CONTRATANTE deverá exigir a comprovação de que durante a vigência do 

presente contrato, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

para a contratação, bem como a sua compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

9.1  Os serviços contratados serão fiscalizados pelo CONTRANTANTE, através da servidora 

Patrícia de Almeida Santos Rocha (Chefe do Setor de Recursos Humanos do CRF/CE), o 

qual terá total liberdade para requisição de documentos e a realização de diligências para 

averiguação do cumprimento contratual por parte da CONTRATADA, podendo o mesmo 

determinar a paralisação dos serviços caso não se encontrem em conformidade com os 

padrões estabelecidos no Contrato.  

9.2 A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua 

responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da 

respectiva fatura no Setor Contábil CRF-CE, de acordo com o item 7. Cronograma Físico-

Financeiro do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
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10.2. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas 

e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar, acompanhando a fatura, ao Gestor do 

Contrato a documentação a seguir relacionada:  

 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da CONTRATADA;  

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

10.3. Qualquer atraso na apresentação da documentação elencada no subitem 10.1 como 

condição para pagamento por parte da CONTRATANTE, importará em prorrogação 

automática do prazo de vencimento da obrigação da CONTRATADA.  

10.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva 

do CRF-CE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira, devida entre a data 

referida no subitem 10.2. e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será 

calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde:  

EM = Encargos Moratórios 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

  

I = (TX/100)      I = (6/100)   I = 0,0001644 

        365                 365  

 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

11.1 Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 
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12.1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 

CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o 

valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

12.2 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 

possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES 

13.1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da 

rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o 

valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

13.1.1. Apresentar documentação falsa; 

13.1.2. Fraudar a execução do contrato; 

13.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.4. Cometer fraude fiscal; ou 

13.1.5. Fizer declaração falsa. 

13.2. Para os fins do item 13.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

13.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do 

contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá 

ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “13.4”, “13.5.3” 

abaixo, com as seguintes penalidades: 

13.3.1. Advertência; 

13.3.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração do CRF-CE, por prazo não superior a dois anos; 

13.3.3. 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 Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

ou 
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13.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

13.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do 

contrato. 

13.5. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA: 

13.5.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) 

dias contados da data de sua assinatura; 

13.5.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 

(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados; ou 

13.5.3. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens “14.5.1” e 

“14.5.2” acima, a CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de até 5% do 

contrato. 

13.6.  Em caso de atraso injustificado na prestação dos serviços, limitada a incidência a 10 

(dez) dias, será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do 

contrato.  

13.6.1. Após o décimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com 

atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

13.7. Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA 

especificadas no contrato, a CONTRATADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, 

estará sujeita à penalidade de multa de 0,3% sobre o valor do contrato, por item obrigatório 

descumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item 

obrigatório concomitantemente. 

13.8. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

13.8.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da 

multa, a diferença será descontada da garantia contratual. 

13.8.2. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação 

oficial. 

13.8.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida 

ativa.  

13.9.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no 

contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 

enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 

CONTRATO 

14.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - 

se ao Edital e anexos do PROCESSO nº 06 / 2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01 / 2019, 

bem como à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

15.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Justiça 

Federal da seção judiciária do Estado do Ceará, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da 

Constituição Federal. 

15.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 

assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 

testemunhas abaixo. 

 

Fortaleza, ____  de __________  de  2019. 

 

__________________________________ __________________________________ 

CONTRATADA                                        CONTRATADA 

   

 

TESTEMUNHAS: 

1. ___________________________ 2. __________________________ 

Nome:____________________________ Nome: __________________________ 

CPF: _____________________________ 

 

 

De acordo: 

 

Francisco Jandry Barreto do Nascimento 

Presidente do CRF/CE 

CRF/CE 2481 

 

CPF: ___________________________ 
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ANEXO IV 

 

MINUTA 

 

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF 

 

 

Ref.: PROCESSO nº 06/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019 

.............................................................................................................inscrita no CNPJ-MF 

sob o nº................................................................. por intermédio de seu representante legal, 

Sr. (Sr.ª)......................................................................................................portador da Carteira 

de Identidade nº ......................................e do CPF nº .........................................DECLARA, 

para fins do 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 dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

 

(    ) não emprega menor de dezesseis anos. 

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

 

 

 

........................................ 

(data) 

 

....................................................................................... 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

Obs: assinalar com ¨X¨, conforme o caso  
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ANEXO V 

 

MINUTA 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

Ref.: PROCESSO nº 06/2019- PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019 

 

.............................................................................................................inscrita no CNPJ-MF 

sob o nº..................................................................... por intermédio de seu representante 

legal, Sr. (Sr.ª)...........................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº ......................................e do CPF nº ......................................... para fins de 

participação na referida licitação DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

........................................ 

(data) 

 

....................................................................................... 

(representante legal) 
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ANEXO VI 

 

 

MINUTA 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E NÃO INCURSÃO NOS 

IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 

 

 

Ref: PROCESSO nº 06/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019 

 

 

 

..........................................................................................................................................inscrit

a no CNPJ-MF sob o nº.................................................. por intermédio de seu representante 

legal, Sr.(Sr.ª)...........................................................................portador da Carteira de 

Identidade nº .....................................................e do CPF nº .............................................. 

para fins de participação na referida licitação DECLARA, sob as penas da lei, que se 

enquadra na definição do art. 3° da lei complementar n° 123/06, pelo que pretende exercer o 

direito de preferência conferido por esta lei e que, para tanto, atende suas condições e 

requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º. 

 

 

........................................ 

(data) 

 

....................................................................................... 

(representante legal) 

 

 

 


