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EDITAL CRN-5 no. 01/2014 

 

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA DA 5ª REGIÃO – 

BAHIA/SERGIPE – CRN.5, na pessoa de  através do Presidente da Comissão de 

Licitação, e conforme aprovação do plenário para abertura do processo licitatório torna 

público que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE 

PREÇO Nº. 01/2014, tipo TÉCNICA E PREÇO, com a finalidade de 

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, regida pela Lei 

8.666 de 21/06/93 e suas posteriores alterações, para prestação de serviços contábeis 

para o CRN.5, que se regerá pelas normas estabelecidas neste Edital. 

 

1. OBJETO: 

 

1.1. Constitui objeto do presente certame a contratação de Escritório de 

Contabilidade- PESSOA JURÍDICA- para a prestação de serviços consistentes 

na Assessoria e Consultoria Contábil e atos que se fizerem necessários para fiel 

e eficiente execução dos trabalhos do CRN.5. O vencedor deverá prestar os 

seguintes serviços: 

 

A)  SERVIÇOS ROTINEIROS A SEREM EXECUTADOS 

Com o intuito de viabilizar a realização do objeto do presente procedimento, dando 

celeridade e otimizando resultados, será realizado plantão semanal de 01 (um) turno, 

assim entendido como 04 (quatro) horas ininterruptas, pelo escritório contratado, na 

pessoa de um funcionário ou sócio contador, apto a dirimir todas as dúvidas da 

Autarquia no tocante à execução das atividades do contrato de prestação de serviços, 

inobstante a realização das demais atividades que abaixo seguem elencadas. 

As rotinas das áreas de pessoal, fiscal e contabilidade, orientação sobre os 

procedimentos específicos de cada área de serviço mencionada, inclusive sobre aspectos 
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próprios à CONTABILIDADE PÚBLICA, sem prejuízo da relação do art. 36 do 

Regimento Interno1 do CRN.5: 

ÁREA DE CONTABILIDADE – Escrituração contábil, elaboração de balancetes 

mensais a serem enviados até o último dia útil do mês subsequente ao período anterior, 

confecção de livro Diário, Razão, elaboração de prestação de contas anual conforme 

modelo definido pelo CFN/STN/TCU, de acordo com as atuais obrigações da 

CONTRATANTE, elaboração de Pareceres contábeis sempre que solicitado pela 

Autarquia, assessoria na realização de auditorias pelo Conselho Federal de 

Nutricionistas- CFN e Tribunal de Contas da União-TCU. 

ÁREA FISCAL  - Cálculo de retenções tributárias nos serviços tomados; confecção de 

guias para pagamentos de tributos no âmbito Federal, Estadual e Municipal, a exemplo 

de: Contribuição Previdenciária, PIS/PASEP, COFINS, IRPJ etc., bem como 

pagamento de encargos trabalhistas, todos de acordo com as atuais obrigações fiscais da 

CONTRATANTE. 

ÁREA DE PESSOAL - Confecção de folhas e recibos de pagamentos de pessoal e pró-

labore; atualização de livros e carteiras de trabalho; confecção de guias para pagamentos 

de contribuições previdenciárias e trabalhistas, tais como: FGTS, INSS, contribuições 

sindicais patronais e de empregados etc., de acordo com as atuais obrigações 

trabalhistas e previdenciárias da CONTRATANTE.  

B)  REMESSA DE DOCUMENTOS 

Toda a documentação contábil da CONTRATANTE, inclusive extratos bancários de 

conta corrente e de aplicações financeiras deverá ser enviada para a CONTRATADA 

semanalmente. Os documentos referentes à última semana do mês deverão ser enviados 

para a CONTRATADA até o dia 05 do mês subsequente.  Em relação a recibos de 

pessoas físicas (RPA), aluguéis e notas fiscais com retenção de tributos federais e 

Municipais na fonte, a remessa destes documentos deverá ser encaminhada no prazo 

                                           
1 Vide Resolução CFN 356/2004 no sítio do Conselho Federal de Nutricionistas na rede mundial: 

www.cfn.org.br 
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máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista que o  recolhimento deste tributo 

tem prazo muito curto. 

C)  OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS, SERVIÇOS EXTRAS E/OU ADICIONAIS 

Comparecimento às reuniões semanais de Diretoria e das Comissões do Contratante, 

por um de seus representantes, sempre que convocado, bem como cuidar da 

escrituração/efetivação das obrigações periódicas e/ou serviços eventuais a serem 

cumpridas pela Contratante, tais como reembolso de despesas, RAIS (anual), DCTF 

(trimestral), DIRF (anual), DECLAN (anual), registro de livro diário,  cadastramentos / 

recadastramentos, parcelamento de tributos, cadastros bancários, homologações, 

recálculo de guias, DECORE, reembolso de carimbos, certidões negativas, reembolso s/ 

encadernação, CAJED, cadastramento de Pis, seguro-desemprego, IBGE-informações 

estatísticas e outras obrigações contábeis que surjam em decorrência de lei. 

 

2 - DA ABERTURA  -  

 

O RECEBIMENTO dos envelopes poderá ser realizado até o dia 11/04/2014 às 16hs, 

mediante cadastramento, nos termos exigidos no presente Edital.   

A ABERTURA dos envelopes dar-se-á na sede do CRN/5: Rua Dr. José Peroba, n. 149, 

Edifício Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador – Bahia, CEP.: 41.770-235, às 10hs do 

dia 15/04/2014, tendo início pela abertura dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO”. 

 

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1.  Poderão participar desta licitação apenas Pessoas Jurídicas, desde que sejam 

Escritórios de Contabilidade devidamente inscritos no CONSELHO REGIONAL DE 

CONTABILIDADE e no CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA da 

RECEITA FEDERAL. 

3.2. Ficam impedidos de participar desta licitação os ESCRITÓRIOS que: 

http://www.crn5.org.br/
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3.2.1 Tenham emitido parecer em processo administrativo com interesses contrários 

aos do CRN.5 nos 05 (cinco) anos anteriores à abertura deste certame; 

3.2.2 Tenham praticado irregularidades no exercício de suas atividades profissionais 

contra o CRN.5; 

3.2.3  Sejam membros da Diretoria do CRN.5, ex-membros, até 05 (cinco) anos 

anteriores à data da abertura deste certame; 

3.2.4. Se encontram com os impedimentos previstos nos incisos I, II e III do artigo 9º, 

incisos III e IV do artigo 87 e incisos I, II e III do artigo 88 da Lei 8666/93. 

3.2.5. Se encontrem em processo de falência, concurso de credores em fase de 

liquidação e dissolução ou as que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial. 

3.2.6 Nenhum licitante poderá participar deste convite com mais de uma proposta 

técnica ou de preço. 

3.2.7. As propostas serão compostas pela documentação de habilitação, pela proposta 

técnica e pela proposta comercial, que deverão ser encaminhadas em envelopes 

distintos, fechados, contendo expressamente os termos abaixo designados: 

 

a) ENVELOPE DOCUMENTAÇÃO - 01   

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 5ª REGIÃO COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edifício Empresarial 

Eldorado, Stiep, Salvador – Bahia, CEP.: 41.770-235.  

Identificação do Licitante:  

 Ref. Tomada de Preços Nº 01/2014   

 

b) ENVELOPE PROPOSTA TÉCNICA - 02  

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 5ª REGIÃO COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edifício Empresarial 

Eldorado, Stiep, Salvador – Bahia, CEP.: 41.770-235. 

 Identificação do Licitante:  

Ref. Tomada de Preços Nº 01/2014   

http://www.crn5.org.br/
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c) ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇO – 03 

 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 5ª REGIÃO COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edifício Empresarial 

Eldorado, Stiep, Salvador – Bahia, CEP.: 41.770-235.  

Identificação do Licitante: 

 Ref. Tomada de Preços Nº 01/2014 

 

3.2.8. Inexiste prejuízo ao licitante que não comparecer à abertura dos envelopes. 

Entretanto, aqueles que comparecerem devem exibir credencial, assim entendida como 

procuração pública ou particular assinada pelo responsável legal da pessoa jurídica 

licitante, com firma reconhecida em cartório, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social, os quais deverão ser apresentadas juntamente com documento de identidade do 

representante. 

3.2.8.1. A credencial, nos termos expostos no item 3.2.8, deverá ser apresentada no 

momento da abertura dos envelopes, sendo consignada em ata a sua apresentação, 

passando a mesma a integrar o envelope 01, após sua abertura. 

3.2.9. Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não 

portarem documentos que os credenciem e os identifiquem não poderão assinar atas, 

rubricar documentos ou praticar outros atos relativos à licitação. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO (Envelope nº 01) 

 

4.1. O primeiro envelope (nº 01) conterá os documentos que deverão ser 

apresentados em original, ou em cópia autenticada por cartório de notas ou confrontadas 

com os originais quando da abertura do mesmo. Não serão aceitos documentos 

incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras, bem como aqueles que não atenderem as 

exigências deste edital. 

http://www.crn5.org.br/
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4.2. A documentação necessária para habilitação do Escritório na licitação é a 

seguinte: 

A. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

B. Prova de inscrição no Conselho Regional de Contabilistas ou órgão competente 

onde tenha havido o arquivamento de seus atos constitutivos; 

C. Certidão emitida pelo Conselho Regional de contabilistas de regularidade da 

pessoa jurídica, bem como da pessoa física de todos os seus sócios contadores, no 

tocante ao pagamento de anuidades e ausência de sanções ético-disciplinares; 

D. Cópia do contrato social e última alteração- se houver; 

E. Cópia autenticada da carteira profissional comprovando a graduação de seus 

representantes legais; 

F. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal e INSS, mediante 

apresentação da Certidão Conjunta negativa de débitos ou positiva com efeitos de 

negativa, emitida por estes órgãos, 

G. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual- se houver inscrição 

neste órgão-, mediante apresentação de certidão negativa de débitos ou positiva com 

efeitos de negativa. 

H. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal; mediante 

apresentação de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa. 

I. Certidão Negativa Cível expedida pela Justiça Federal e Estadual; 

4.2.9.  Prova de regularidade perante o FGTS - CRS; 

4.2.10. Em se tratando de empresa estrangeira em funcionamento no País, comprovação 

do ato de registro ou de autorização para funcionamento, quando a atividade assim 

exigir; 

4.2.11. Certidão Negativa de Falência, concordata ou recuperação judicial ou 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante em data não anterior a 60 

(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes de documentação e proposta. 

4.2.12.Declaração do licitante afirmando o cumprimento do disposto no Inciso XXXIII 
do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo Anexo a este Edital. 
 

http://www.crn5.org.br/
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4.2.13. Certidão Negativa de débitos trabalhistas/ CNDT- Trabalhista 
 

4.3 A não apresentação de quaisquer documentos relacionados anteriormente ou a 

apresentação em desacordo com a forma e quantidade estipuladas implicará na 

automática inabilitação do interessado; 

4.4 Os documentos e/ou certidões deverão estar no prazo de validade, tudo em 

consonância com a legislação em vigor; Para aqueles documentos que não expressem o 

prazo de validade, os mesmos serão aceitos se emitidos com datas de, até, 60 (sessenta) 

dias anteriores a abertura deste certame; 

4.5 Será admitida a apresentação de documentos e certidões emitidas pela “Internet”, 

desde que acompanhados da autenticação eletrônica. 

 

5. DA PROPOSTA TÉCNICA - (Envelope nº 02) 

 

5.1.  O segundo envelope (nº 02) deverá conter a documentação comprobatória 

referente à Proposta Técnica, em cujos termos o licitante apresenta-se para executar os 

serviços nas condições especificadas neste edital, de conformidade com o disposto no 

Anexo, parte integrante do presente edital. 

 

5.2. A CPL atribuirá a esta proposta descrita no item 02 do Envelope 02 pontuação 

de 00 a 100, segundo o critério abaixo:   

Conhecimento da área de atuação e necessidades da Autarquia  

 

5.3. O total de pontos obtidos na abertura do envelope 02 (somatório do item 01 e 

item 02) será multiplicado por 0,7.    

 

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS - (Envelope nº 03) 

 

6.1. No terceiro envelope (nº 03), os participantes desta licitação deverão apresentar: 

http://www.crn5.org.br/
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6.1.1. Especificação dos serviços oferecidos, de conformidade com o item 2 deste 

edital; 

 

6.1.2. Valor a ser cobrado mensalmente em moeda vigente no País, até o limite mensal 

de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para a prestação dos serviços, objeto desta 

licitação. Serão desclassificadas as propostas comerciais que oferecerem valor superior 

a esse limite máximo ou apresentarem preços irrisórios ou de valor zero. O preço deverá 

ser mencionado em algarismo e por extenso, prevalecendo este último, em caso de 

divergência entre ambos; 

 

6.1.3. Declaração de que os preços cotados incluem os impostos, que venham a incidir 

sobre a referida prestação de serviços, de conformidade com a legislação vigente. O 

CRN.5 não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado 

adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação, na forma 

da Lei. Na hipótese de redução de alíquota dos tributos, após à apresentação da 

proposta, a mesma será devidamente considerada por ocasião do pagamento; 

 

6.1.4. Declaração de responsabilidade integral e inexistência de solidariedade e/ou 

subsidiariedade do CRN-5 no tocante as pagamentos de salários, encargos trabalhistas e 

tributários resultantes do vinculo empregatício existente entre o participante e seus 

funcionários; 

 

6.1.5. Listagem contendo nome, RG, função, graduação e especialização de todas as 

pessoas que integram o quadro de sócios e funcionários da pessoa jurídica no mês 

anterior ao da abertura dos envelopes; 

 

6.1.6. A forma de pagamento pelos serviços será mensal, mediante apresentação de 

nota fiscal competente e comprovação de envio das declarações obrigatórias para aquele 

http://www.crn5.org.br/


 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

 

Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba 

CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652; Site: www.crn5.org.br; e-mail – crn5@crn5.org.br 

 

9 

 

mês corrente, sob pena de retenção de 0,3% ao dia a título de multa diária por 

descumprimento contratual, sem prejuízo de demais sanções previstas na Lei no. 

8666/93. O pagamento será efetuado até o quinto dia útil subseqüente ao período da 

prestação dos serviços, mediante apresentação da Nota Fiscal de Prestação de Serviços e 

entrega do relatório das atividades desempenhadas. 

 

6.1.7. Prazo de validade da proposta: não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias a contar 

da data de abertura das propostas; 

 

6.1.8. Declaração de concordância com o prazo máximo para início dos serviços em 05 

(cinco) dias, contados a partir da convocação do CRN.5 para assinatura do contrato.  

 

6.2.  O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante e não lhe 

assistirá o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado com o CRN.5, 

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

 

6.6  Após as eventuais correções, a Comissão de Licitação procederá ao cálculo da 

"Nota da Proposta de Preço" (NPP) de cada licitante, conforme definido na fórmula 

abaixo:  NPP = 100 . X1/ X2 onde:  NPP = Nota da Proposta de Preços;  X2= Valor da 

proposta considerada  X1= (Vo + M)/2 ,onde;  Vo = Valor dos serviços orçado pelo 

CRN/5  M = Média dos preços propostos pelos licitantes  A relação X1/ X2 será 

limitada ao valor máximo de 1 (hum).    

 

7 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES    

 

7.1 - O cálculo da "Nota Final" (NF) dos proponentes far-se-á de acordo com a média 

ponderada das valorizações das Propostas Técnicas e de Preço, da seguinte forma:    

NF = (7NPT + 3NPP) /10                  

http://www.crn5.org.br/
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onde: NF = Nota Final  NPT = Nota da Proposta Técnica  NPP = Nota da Proposta de 

Preço    

 

 

7 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

7.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a data limite para o protocolo dos envelopes. 

 

 

7.2 Caberá ao Presidente da Comissão de Licitação do CRN-5 decidir sobre a petição 

interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da 

petição. 

 

7.3.Quando acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a 

realização deste Convite. 

 

7.4. A solicitação de providências ou de impugnação deverá ser comunicada ao 

Presidente da CPL do CRN-5, logo após ter sido protocolizada na sede do CRN-5. 

 

7.5 A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 

processo licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data 

marcada para o recebimento e abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 

 

 

8. - DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS   

 

8.1 Será considerada vencedora a licitante que atender todas as exigências do Edital e 

apresentar A MAIOR NOTA FINAL, de acordo com critérios previstos no item 09 da 

presente, em conformidade com a Lei nº 8.666/93.   

 

8.2 Serão desclassificadas as propostas que:   

a) não atenderem às disposições contidas neste edital; b) apresentarem preço total, 

simbólico, irrisório ou incompatível com os preços de mercado; c) apresentarem cotação 

parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;   

 

http://www.crn5.org.br/
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8.3 Em caso de empate entre dois ou mais proponentes, aquele que obtiver a maior 

pontuação na Proposta Técnica poderá reduzir seu preço equiparando- ao do licitante 

que tiver apresentar imediata melhor proposta de preço, fazendo as adequações na sua 

proposta técnica que a viabilizem. Será iniciada nova avaliação pela CPL, que poderá 

reavaliar a pontuação dada, declarando-o vencedor do certame.   

 

8.4 A Comissão Permanente de Licitação examinará as propostas para verificar se estão 

completas, se não ocorreram quaisquer erros na sua elaboração, e se os documentos 

foram adequadamente assinados;   

 

8.5 Erros aritméticos serão retificados de acordo com a seguinte base: se houver 

discrepância entre os valores propostos, prevalecerá o montante por extenso e se o 

proponente não aceitar a correção do erro, sua proposta será rejeitada;   

 

8.6 Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta 

licitação, através de comunicação por correspondência registrada;   

 

8.7 Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital, nem 

ofertas de redução sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da 

Administração Pública;   

 

8.8 A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar o licitante até a 

assinatura do Contrato, por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou 

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabone sua 

idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.   

 

8.9. Após a assinatura do contrato, este poderá ser renovado a cada doze meses, 

mediante atualização pelo índice IGPM.   
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9 DOS RECURSOS 

 

9.1 Observado o disposto no artigo 109, da Lei Federal n.º 8.666/93, o licitante poderá 

apresentar recurso ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de 

habilitação ou inabilitação do licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou 

revogação desta licitação. 

 

a. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que 

poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis. Findo esse 

período, impugnado ou não o recurso, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá, no prazo de 05 (dois) dias úteis, reconsiderar a sua 

decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, ao Presidente do 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais. 

 

b. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do 

licitante que pretender reconsideração ou reforma, total ou parcial, 

das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser 

apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso 

próprio. 

 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO 

 

10..1. O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado a uma única empresa, depois 

de atendidas as condições deste Edital. 

 

 

11 DO TERMO DE CONTRATO 

 

11.1. O contrato referente à prestação dos serviços será formalizado e conterá, 

necessariamente, as condições já especificadas neste Ato Convocatório. 

 

11.2. Aplica-se ao instrumento contratual o disposto nos Capítulos III a IV da Lei n.º 

8.666/93. 

 

 

11.3. A CPL do CRN-5 convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a 

validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar 

o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 

8.666/93. 
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11.4. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que 

ocorra motivo justificado e aceito pelo CRN-5. 

 

11.5. É facultado ao Presidente da CPL, quando a convocada não assinar o referido 

documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes 

remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto 

aos preços atualizados, podendo, inclusive, negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar esta Carta Convite, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 

 

11.6.  A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo CRN-5, 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 

penalidades legalmente estabelecidas. 

 

 

12 DOS ENCARGOS DO CRN-5 E DA LICITANTE VENCEDORA 

 

12.1 Caberá ao CRN-5: 

  

12.1.1 Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do 

CRN-5 para a realização das atividades necessárias à consecução do contrato; 

 

12.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

 

12.1.3 Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na realização das 

atividades necessárias à consecução do contrato; 

 

12.1.4 Solicitar a substituição de serviços, ou, ainda, nova realização de atividades 

necessárias à consecução do contrato que apresentarem problemas durante a vigência do 

contrato; 

 

12.1.5 Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Gerência do 

CRN-5, ou outros funcionários designados para esse fim. 

 

12.2 Caberá à licitante vencedora além das obrigações inerentes à consecução do 

objeto deste Edital e descritas nos itens anteriores, o cumprimento das seguintes: 
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12.2.1. Responder, em relação aos seus empregados e contratados, por todas as despesas 

decorrentes dos serviços, tais como: 

 a) salários; 

 b) seguros de acidentes; 

 c) taxas, impostos e contribuições; 

 d) indenizações; 

 e) vales-refeição; 

 f) vales-transporte; e 

 g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

12.2.2. Providenciar a substituição de serviços, ou, ainda, nova realização de atividades 

necessárias à consecução do contrato que apresentarem problemas durante a vigência do 

contrato; 

 

12.2.3 Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CRN-5, ou de terceiros quando estes tenham sido ocasionados por seus 

empregados/profissionais durante a realização dos serviços; 

 

12.2.4 Manter os seus empregados/profissionais sujeitos às normas disciplinares do 

CRN-5, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

12.2.5 Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados/profissionais quando relacionados a realização do 

serviço; 

 

12.2.6 Comunicar à Administração do CRN-5, por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

 

12.2.7 Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Edital. 

 

 

13 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

 

13.1  Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

 

13.1.1  É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 

Pessoal do CRN-5 durante a vigência do contrato; 

 

13.1.2. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo 

se houver prévia autorização da Administração do CRN-5; 
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13.1.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para execução das atividades 

relacionadas à execução do contrato.  

 

 

14 DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

14.1. A realização de todas as atividades relacionadas à execução do contrato será 

acompanhada e fiscalizada pela Gerência do CRN-5, na condição de seu representante. 

 

14.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à 

regularização. 

 

14.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Gerência do 

CRN-5 deverão ser solicitadas à Diretoria do CRN-5, em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

 

14.4. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração do 

CRN-5, durante o período de vigência do contrato, para representá-la 

administrativamente sempre que for necessário. 

 

15 - DAS PENALIDADES   

 

15.1 Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:   

a) Advertência; b) Multa de 0,3%a.m. (três décimos por cento ao mês) pelo 

descumprimento do Contrato; d) Suspensão para contratar com o CRN/5; e) Declaração 

de inidoneidade para contratar com a Administração Pública;   

15.2 Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a Contratada será advertida, 

devendo apresentar defesa em 05 (cinco) dias úteis;   

 

15.10 - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem as penas de suspensão, acima 

tratadas, as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 

8.666/93:   

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; b) tenham praticado atos ilícitos visando 
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frustrar os objetivos da licitação; c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração, em virtude da prática de atos ilícitos.      

 

16. CONDIÇÕES GERAIS 

 

16.1  O objeto da presente licitação poderá ser reduzido ou ampliado pela 

Administração do CRN.5, na vigência da validade da proposta, hipótese em que se fará 

o reajuste correspondente e proporcional ao seu preço, mantidas as condições gerais da 

proposta como foi formulada; 

 

16.2 A presente licitação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, na forma 

prevista no artigo 49 da Lei 8.666/93; 

 

16.3 O prazo para a prestação dos serviços objeto deste certame, será de 24(vinte e 

quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, observando o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93; 

 

16.4 O descumprimento das condições integrantes da proposta vencedora implicará na 

aplicação de penalidades e sanções previstas na legislação em vigor. No caso de atraso 

injustificado ou inexecução parcial ou total do objeto desta licitação, o Conselho 

Regional de Nutricionistas da 5ª Região poderá aplicar ao licitante vencedor, as 

penalidades previstas nos art. 86 a 88 da Lei n° 8.666/93; 

 

16.5. Os licitantes não estão obrigados a assinar as Atas relativas à licitação, mas se 

presentes à reunião e se recusarem a fazê-lo, esta circunstância deverá, em tempo, ser 

consignada nas referidas Atas; 

 

16.6. Os licitantes poderão entregar os envelopes da habilitação e proposta comercial e 

não se fazerem representar ou presentes na data prevista para abertura dos envelopes; 
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16.7. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das 

condições deste Edital, sujeitando-se a licitante as sanções previstas nos artigos 86 a 88, 

da Lei n° 8.666/93; 

 

16.8 Dotação Orçamentária: N° conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002 

 

 

17. LOCAL PARA ESCLARECIMENTO 

 

17.1 Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação, 

serão prestados pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, que funciona na sede do 

CRN.5. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 

CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

1. O envelope nº 02 deverá conter os documentos comprobatórios das propostas 

técnicas dos licitantes, a saber: 

 

1.1. Experiência comprovada do licitante, na prestação de serviços de 

contabilidade para pessoa Jurídica; 

 

TABELA “A” 

Pessoa Jurídica Pontuação 

ITEM 01 -Conselhos de Fiscalização do Exercício 

Profissional – máximo de 05 declarações/certidões 

20 

ITEM 02 - Outras Pessoas Jurídicas de Direito Público ou 

entidades do terceiro setor- Sindicatos, Federações, 

Associações máximo de 05 declarações/certidões 

10 

ITEM 03 - Pessoa jurídica de direito privado- máximo de 

05 declarações/certidões 

05 

 

1.1.1. A comprovação será feita mediante a apresentação de declarações 

ou certidões firmadas pelas respectivas Pessoas Jurídicas, no limite total de 

05 certidões por item, que demonstrem o exercício profissional do licitante 

em conformidade com o objeto desta licitação, acompanhada do cartão 

CNPJ, contrato social da Pessoa Jurídica Declarante ou ata de eleição e 

posse, a fim de demonstrar a competência do declarante subscritor para se 

manifestar em nome da pessoa jurídica. Não sendo a declaração assinada 

por sócio, faz-se necessária a apresentação de documento formal, qual seja, 
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procuração particular com firma reconhecida em cartório ou procuração 

pública, ata de posse, ou qualquer outro documento formal que demonstre a 

competência do subscritor . 

1.1.2. A pontuação para este requisito será apurada observando a soma 

do número de pontos obtidos pelo licitante. 

1.1.3. Só serão admitidos no máximo cinco documentos por item, sendo 

assim, haverá de ser alcançada a pontuação máxima no item 01 de 100 

pontos, no item 02 de 50 pontos e no item 03 de 35 pontos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. O julgamento dos requisitos de pontuação será realizado mediante a 

conferência da documentação apresentada, sendo concedidos os pontos 

estabelecidos na forma deste Anexo I. 

2. Será atribuída a nota zero aos requisitos de pontuação não atendidos. 

3. Serão desclassificadas as propostas técnicas com pontuação inferior a 30 

(trinta) pontos. 

4. O desempate será efetuado entre os licitantes empatados com base na 

maior pontuação obtida entre eles no subitem 1.1. 

5. Caso permaneça o empate, será efetuado o desempate com base na maior 

pontuação obtida no subitem 1.2. 

6. Superados todos os itens de pontuação e permanecendo dois ou mais 

licitantes empatados, o desempate será resolvido mediante sorteio em ato 

público. 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

À 

_________________________ 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Ref: Carta Convite nº _______/___ 

 

 

 

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu 

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

Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso 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. 

 

 

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

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

(data) 

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

(representante legal) 

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

 

 

 

 

 

http://www.crn5.org.br/
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ANEXO III 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 

 

 

 

R E C I B O 

 

 

Recebi do CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 5ª 

REGIÃO (CRN/5), cópia do Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014, composta 

de 31 páginas, contendo todo detalhamento do objeto desta LICITAÇÃO, bem 

como a minuta do Contrato de Prestação de Serviços. 

 

Estou ciente de que a abertura dos envelopes no. 01, 02 e 03 será dia 

xxxxxxxxxxxxxx, às xxh, na sede do CRN/5, devendo realizar o cadastramento até 

xxxx, nos termos do Edital. 

 

Declaro, ainda, que foram franqueadas as informações técnicas necessárias ao 

esclarecimento de qualquer dúvida relativa à prestação de serviços objeto da licitação. 

 

Salvador/BA , _______/______________________/______ 

 

 

______________________________________________ 

Licitante 

 

 

______________________________________________ 

Telefone/fax 

 

______________________________________________ 

Nome 

 

AVISO: 

 

AS EMPRESAS RETIRANTES DO PRESENTE EDITAL DEVERÃO 

PREENCHER A FOLHA DE RECIBO ACIMA E ENVIÁ-LA VIA FAX (71) 3245-

0753. TAL SOLICITAÇÃO VISA, TÃO SOMENTE, INFORMAR AO RETIRANTE 

DESTE, EVENTUAIS CORREÇÕES OU ALTERAÇÕES EM SEUS 

DISPOSITIVOS. 
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ANEXO IV 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 

 

 

 

CADASTRAMENTO 

 

Pelo presente termo ____________________, inscrita na OAB/BA sob o no. 

________________, estabelecida à __________________, representada pelo seu 

sócio/procurador ________________ solicito o CADASTRAMENTO para fins de 

participação no procedimento licitatório CRN/5 Tomada de Preços no. 01/2014, 

apresentando neste ato os envelopes de no. 01, 02 e 03, todos devidamente lacrados, que 

ficarão sob os cuidados da CPL. Ratifico que é de minha inteira responsabilidade o 

cumprimento do quanto estabelecido no Edital regulador do presente procedimento, no 

que tange a adequação da documentação exigida, em especial no tocante à habilitação, 

que será avaliada quando da abertura do certame. 

 

Salvador,          de                  de 2014 

 

 

 

 

_________________ 
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ANEXO V 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº  01/2014 

(MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA) 

 

 

 

O (A) ________________ (nome do escritório/), CNPJ/CPF Nº 

____________________, sediada à _____(endereço completo)______, declara, sob as 

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Salvador/BA, de                       de 2014 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO VI 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 

 

(MODELO DE CREDENCIAL) 

 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pelo escritório 

___________________________, vem pela presente informar que designamos o(a) 

Senhor(a) __________________, RG No _____________, para acompanhar a Tomada 

de Preços nº 004/2013, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, 

requerer, e praticar qualquer ato necessário ao fiel cumprimento do presente 

credenciamento. 

  

Salvador/BA, ____ de __________ de ______. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Responsável da Empresa 
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ANEXO VII 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 

 

(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO) 

 

 

 

AO 

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 5ª REGIÃO (CRN/5) 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos a V.Sa. nossa proposta devidamente detalhada para prestação de 

serviços técnicos de Assessoria Jurídica a essa Autarquia Federal, a serem executados 

no estado da Bahia e Sergipe, pelo valor mensal de R$ ______________ (valor por 

extenso), já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, 

inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos 

trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em 

geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução 

dos serviços, nos termos da Tomada de Preços nº 004/2013 e seus Anexos. 

 

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, 

contados da data da abertura da licitação. 

 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 

no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas. 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o 

Contrato no prazo determinado no documento de convocação e executar os serviços no 

prazo e condições estabelecidas neste ato convocatório. 

 

Cidade/UF,    de                     de 2014 

 

 

Assinatura 
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ANEXO VIII 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Processo Licitação – Tomada de Preços nº 01/2014 

Contrato nº     /2014 

 

PARTES: 

 

I) CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5ª REGIÃO (CRN-5), 

entidade de fiscalização profissional nos termos da Lei nº 6.583, de 20.10.1978, com 

sede no Estado da Bahia, CNPJ nº ______________, neste ato representado pela 

Presidente .........................., portadora da Carteira de Identidade nº ............., expedida 

pela ........... e do CPF nº .................., residente e domiciliada em ...................., e pela 

Tesoureira, ................., residente e domiciliando no .................. doravante designado 

CONTRATANTE; 

 

II) ..................... (nome), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº..............., inscrição 

estadual/municipal nº..................., OAB nº ................... com sede na Bahia, neste ato 

representada pelo seu ..................... (sócio, gerente, etc.), ................. (qualificação 

pessoal), portador da Carteira de identidade nº ..............., expedida pelo(a) ........... e do 

CPF nº .................., doravante designada CONTRATADA (O); 

 

 Resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de assessoria 

jurídica, fazendo-o de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

 

 O presente Contrato é firmado com amparo no Processo Administrativo 

no.059/2013, que autorizou sua lavratura, no resultado da licitação que se processou 

pela Tomada de Preços nº 004/2013, em que se sagrou vencedora a (o) CONTRATADA 

(O), sendo parte integrante deste instrumento o Edital de Licitação e a Proposta 

Vencedora do certame. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO DO CONTRATO 

 

Com o intuito de viabilizar a realização do objeto, será realizado plantão semanal de 01 

(um) turno, assim entendido como 04 (quatro) horas ininterruptas, pelo escritório 

contratado, na pessoa de um funcionário ou sócio contador, apto a dirimir todas as 
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dúvidas da Autarquia no tocante à execução das atividades do contrato de prestação de 

serviços, inobstante a realização das demais atividades que abaixo seguem elencadas. 

As rotinas das áreas de pessoal, fiscal e contabilidade, orientação sobre os 

procedimentos específicos de cada área de serviço mencionada, inclusive sobre aspectos 

próprios à CONTABILIDADE PÚBLICA, sem prejuízo da relação do art. 36 do 

Regimento Interno2 do CRN.5: 

ÁREA DE CONTABILIDADE – Escrituração contábil, elaboração de balancetes 

mensais a serem enviados até o último dia útil do mês subsequente ao período anterior, 

confecção de livro Diário, Razão, elaboração de prestação de contas anual conforme 

modelo definido pelo CFN/STN/TCU, de acordo com as atuais obrigações da 

CONTRATANTE, elaboração de Pareceres contábeis sempre que solicitado pela 

Autarquia, assessoria na realização de auditorias pelo Conselho Federal de 

Nutricionistas- CFN e Tribunal de Contas da União-TCU. 

ÁREA FISCAL  - Cálculo de retenções tributárias nos serviços tomados; confecção de 

guias para pagamentos de tributos no âmbito Federal, Estadual e Municipal, a exemplo 

de: Contribuição Previdenciária, PIS/PASEP, COFINS, IRPJ etc., bem como 

pagamento de encargos trabalhistas, todos de acordo com as atuais obrigações fiscais da 

CONTRATANTE. 

ÁREA DE PESSOAL - Confecção de folhas e recibos de pagamentos de pessoal e pró-

labore; atualização de livros e carteiras de trabalho; confecção de guias para pagamentos 

de contribuições previdenciárias e trabalhistas, tais como: FGTS, INSS, contribuições 

sindicais patronais e de empregados etc., de acordo com as atuais obrigações 

trabalhistas e previdenciárias da CONTRATANTE.  

B)  REMESSA DE DOCUMENTOS 

Toda a documentação contábil da CONTRATANTE, inclusive extratos bancários de 

conta corrente e de aplicações financeiras deverá ser enviada para a CONTRATADA 

                                           
2 Vide Resolução CFN 356/2004 no sítio do Conselho Federal de Nutricionistas na rede mundial: 

www.cfn.org.br 
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semanalmente. Os documentos referentes à última semana do mês deverão ser enviados 

para a CONTRATADA até o dia 05 do mês subsequente.  Em relação a recibos de 

pessoas físicas (RPA), aluguéis e notas fiscais com retenção de tributos federais e 

Municipais na fonte, a remessa destes documentos deverá ser encaminhada no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista que o  recolhimento deste tributo 

tem prazo muito curto. 

C)  OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS, SERVIÇOS EXTRAS E/OU ADICIONAIS 

Comparecimento às reuniões semanais de Diretoria e das Comissões do Contratante, 

por um de seus representantes, sempre que convocado, bem como cuidar da 

escrituração/efetivação das obrigações periódicas e/ou serviços eventuais a serem 

cumpridas pela Contratante, tais como reembolso de despesas, RAIS (anual), DCTF 

(trimestral), DIRF (anual), DECLAN (anual), registro de livro diário,  cadastramentos / 

recadastramentos, parcelamento de tributos, cadastros bancários, homologações, 

recálculo de guias, DECORE, reembolso de carimbos, certidões negativas, reembolso s/ 

encadernação, CAJED, cadastramento de Pis, seguro-desemprego, IBGE-informações 

estatísticas e outras obrigações contábeis que surjam em decorrência de lei. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

 Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Fornecer todas as informações e documentos necessários à realização dos serviços 

demandados; 

 

b) Proceder ao pagamento dos honorários ajustados no presente Contrato, nos prazos e 

condições neste fixados, 

 

c) Sendo necessária a prestação de serviços com o deslocamento do profissional para 

fora do local da sede do CONTRATANTE, este custeará as despesas com transporte, 

hospedagem e alimentação na forma das normas que lhe sejam aplicáveis; 

 

d) Nas situações da alínea “c” antecedente, comunicar, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, a necessidade de prestação de serviços fora do local da sede do 
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CONTRATANTE; no caso de deslocamento internacional, o prazo deverá ser ampliado 

de forma a permitir a obtenção da documentação que se fizer necessário. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A) 

 

I - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

  

A) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências do 

CRN-5 para a realização das atividades necessárias à consecução do contrato; 

 

B) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

 

C) Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade na realização das 

atividades necessárias à consecução do contrato; 

 

D) Solicitar a substituição de serviços, ou, ainda, nova realização de atividades 

necessárias à consecução do contrato que apresentarem problemas durante a 

vigência do contrato; 

 

E) Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da Gerência do 

CRN-5, ou outros funcionários designados para esse fim. 

 

II - Constituem obrigações do Contratado, além das obrigações inerentes à consecução 

do objeto deste Edital, o cumprimento das seguintes: 

 

A) Responder, em relação aos seus empregados e contratados, por todas as despesas 

decorrentes dos serviços, tais como: 

 a) salários; 

 b) seguros de acidentes; 

 c) taxas, impostos e contribuições; 

 d) indenizações; 

 e) vales-refeição; 

 f) vales-transporte; e 

 g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

 

B) Providenciar a substituição de serviços, ou, ainda, nova realização de atividades 

necessárias à consecução do contrato que apresentarem problemas durante a vigência do 

contrato; 
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C) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CRN-5, ou de terceiros quando estes tenham sido ocasionados por seus 

empregados/profissionais durante a realização dos serviços; 

 

D) Manter os seus empregados/profissionais sujeitos às normas disciplinares do CRN-5, 

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

E) Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados/profissionais quando relacionados a realização do 

serviço; 

 

F) Comunicar à Administração do CRN-5, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

 

G) Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Edital. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

 Na execução dos serviços objeto deste Contrato, observar-se-á o seguinte: 

 

a) Os serviços técnicos serão executados pessoal e diretamente pelos sócios do 

contratado (ou pelo profissional indicado no parágrafo único da cláusula segunda); 

 

b) Os serviços serão executados no domicílio profissional do CONTRATADO, 

competindo, contudo, a este (ao seu responsável técnico) comparecer a sede do 

CONTRATANTE para colher informações e dados necessários à execução dos 

serviços, receber e devolver processos, documentos e materiais, participar de reuniões e 

outros eventos, e demais atividades que lhe demande a presença; 

 

c) Os serviços serão executados na sede do CONTRATANTE quando as condições 

inerentes à movimentação de documentos assim o recomendem como forma de evitar 

perdas e extravios, hipótese em que a (o) CONTRATADO (A) mobilizará os recursos 

humanos e materiais necessários,; 

 

d) Os serviços serão executados sem qualquer vinculação de horário e sem 

subordinação direta do contratado (de qualquer pessoa que esteja a serviço do 

CONTRATADO(A), cabendo-lhe, contudo, comparecer à sede do CONTRATANTE 

para dar cumprimento aos plantões, mediante prévia comunicação, 
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e) Os recursos humanos correspondentes às atividades de apoio aos serviços técnicos, e 

todos os recursos materiais serão de responsabilidade do (a) CONTRATADO (A), sem 

prejuízo da possibilidade de utilização da infraestrutura do CONTRATANTE quando os 

serviços vierem a ser executados na sede deste. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

 O presente Contrato terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, 

compreendidos entre 1º de ................ de 200... e .......... de ................ de 200. 

 

PARAGRÁFO PRIMEIRO. Havendo regularidade e correção na prestação dos 

serviços, de forma a atender integralmente as necessidades dos serviços do 

CONTRATANTE, o Contrato poderá ser renovado por sucessivos períodos de até 12 

(doze) meses, ate o limite de 60 meses. As renovações ficaram sempre condicionadas ao 

interesse do CONTRATANTE em promovê-las e à compatibilidade do preço vigente 

com as práticas do mercado, no momento em que devam ser firmados os respectivos 

instrumentos para renovação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As partes desde já indicam o IGPM como índice a ser 

aplicado para manutenção do equilíbrio contratual, incidente quando da renovação anual 

do contrato.  

 

CLÁUSULA SETIMA – DO REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

 

 O Contrato é regido pelas seguintes normas: 

a) Pelo Código Civil Brasileiro, no tocante às relações de prestação de serviços, não 

gerando vínculo empregatício para com o contratado ou qualquer preposto do 

CONTRATADO, em relação ao CONTRATANTE; 

 

b) Pela Lei nº 8.666 de 21.06.1993. e suas alterações, em toda a matéria não abrangida 

pela disposição legal referida na alínea “a” supra, especialmente direitos, obrigações e 

sanções. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O CONTRATANTE não responderá por quaisquer 

obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas, civis e de qualquer outra natureza, 

que sejam de competência do (a) CONTRATADO (A). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

 Pela execução dos serviços objetos do Contrato o CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO (A), mensalmente, a importância de R$ ........ (.....) a título de 

retribuição por todos os serviços e obrigações previstos neste Contrato. 
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PARÁGRAFO ÚNICO. A remuneração ajustada nesta cláusula sujeitar-se às seguintes 

regras: 

 

a) Os valores de retribuição são brutos, sobre eles incidindo os tributos e demais 

encargos de responsabilidade do (a) CONTRATADO (A); 

b) Os valores são fixos e irreajustáveis durante o período de vigência do Contrato; 

c) Os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução a 

contento dos serviços; 

d) Os pagamentos serão feitos até o terceiro dia útil do mês subsequente ao da prestação 

dos serviços, desde que certificada a execução na forma da alínea anterior; 

e) Os honorários de sucumbência, exclusivamente em processo judicial, quando 

devidos, pertencerão ao CONTRATADO (A); 

f) Havendo renovação na forma do parágrafo único da cláusula sexta, os valores 

pactuados serão reajustados depois de decorridos períodos de 12 (doze) meses, 

adotando-se, nesta ordem, um dos seguintes índices de variação de preços: IGP-

M/FGV, INPC/IBGE, IPC-A/FGV, IPC/FIPE OU IPC/FGV; 

g) Para a apuração do percentual de reajuste referido na alínea “f” anterior, tomar-se-á a 

variação do índice no período compreendido entre o mês que antecede o ano 

contratual e o 11º mês deste. 

 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR TOTAL CONTRATUAL E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

 O valor total do Contrato, que corresponde aos 12 (doze) meses de sua vigência, 

é estipulado em R$........ (.......), cujas despesas correrão à conta das dotações 

orçamentárias constantes do Elemento de Despesa ..........., do Plano de Contas do CRN-

1. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA  

 

 Sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE, é vedado ao 

CONTRATADO (A) ceder, transferir ou caucionar o presente Contrato a terceiros, no 

todo ou em parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTENCIOSA 

 

 O CONTRATANTE poderá, diante do descumprimento de cláusulas contratuais 

e de disposições legais, declarar rescindido o presente Contrato, conforme as 

disposições autorizativas previstas nas normas de regência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES RESIDUAIS 
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 A responsabilidade técnica por documentos e trabalhos elaborados pelo (a) 

CONTRATADO (A) não se extinguirá com a rescisão amigável ou contenciosa deste 

Contrato, incumbindo-lhe, ainda, nessa hipótese, transferir ao CONTRATANTE ou a 

quem este indicar, todos os documentos e informações relacionados aos serviços objeto 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

 O foro para solução dos conflitos decorrentes deste Contrato é o da Seção 

Judiciária do Distrito da Bahia. 

 

 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias 

de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo 

assinadas. 

 

 

 

 Salvador/BA, ......... de .......................... de 2014 

 

 

 

 

 

__________________________________

__ 

Pelo CONTRATANTE 

 

 

 

 

__________________________________

__ 

Pelo CONTRATADO 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1.  Nome:  

 CPF nº: 

 

 

2.  Nome:  

 CPF nº: 

 

 

 

http://www.crn5.org.br/

