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EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 059/2013 

 

 

O Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região-Bahia/Sergipe, por sua Comissão Permanente de Licitação, 

representado neste ato pela Presidente, Sra. Ana Karina de Assis Braga, torna público que fará realizar procedimento 

licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº. 004/2013, tipo TÉCNICA E PREÇO, com a finalidade de 

contratar escritório de advocacia para a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica do CRN5 BA/SE, 

no campo judicial e extrajudicial, que será processado e julgado pela Comissão Permanente de Licitação, nomeados 

pela Portaria CRN5 n. 05/2013 e Portaria CRN5 n. 12/2013, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 

alterações, na forma descrita na Minuta de Contrato (Anexo V), que é parte integrante deste ato convocatório e 

condições estabelecidas neste Edital. 

 

Os interessados em participar da Licitação deverão cadastrar-se junto ao Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª 

Região – Bahia/Sergipe até o dia 13/12/2013 às 10hs, mediante apresentação dos documentos elencados no Edital, 

cujos envelopes ficarão sob a guarda do CRN/5. O Edital desta Licitação estará disponível aos interessados por cópia 

de seu inteiro teor na sede da Autarquia situada na Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edifício Empresarial Eldorado, Stiep, 

Salvador – Bahia, CEP.: 41.770-235, fones: 71-3237-5652, no horário de 9:00 às 12:00 e das 13:00 ás 16:00h, ou no 

site www.crn5@crn5.org.br.  

 

INTEGRAM O PRESENTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 

 

ANEXO I – Modelo de Recibo de Edital e Cadastramento; 

ANEXO II – Modelo de Declaração de Superveniência; 

ANEXO III - Modelo de Credencial; 

ANEXO IV - Modelo de Proposta Comercial; 

ANEXO V – Modelo de Contrato. 

 

1 - DA ABERTURA 

 

O RECEBIMENTO dos envelopes poderá ser realizado até o dia 13/12/2013 às 10hs,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, dia 18/12/2013 às 10:00hr., tendo início pela abertura dos 

envelopes “DOCUMENTAÇÃO”. 

 

2 - DO OBJETO 

 

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Assessoria Jurídica, para o Conselho Regional de 

Nutricionistas da 5ª Região (CRN-5), incluindo advocacia administrativa e contenciosa, em especial os seguintes 

serviços: 

 

a) Emitir pareceres escritos sobre questões e matérias de natureza jurídica decorrentes de atividades desenvolvidas 

pelo CONTRATANTE em todas as áreas do direito de seu interesse; 

 

b) Defender o CONTRATANTE em qualquer tipo de ação, quer na posição ativa, passiva, terceiro interessado ou 

como litisconsorte, bem como em assuntos administrativos de seu interesse, atendendo a sistemática de devolução de 

demandas organizada via malotes em prioridade alta (até 10 demandas com retorno em até 8 dias), média (até 15 

demandas com retorno em até 15 dias) e baixa (Superior a 15 demandas com retorno em até 30 dias), podendo receber 

malotes cumulativos, desde que em prioridades distintas, inclusive malotes oriundos dos setores de Administração e 

Fiscalização, concomitantemente;  
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c) Elaborar e/ou analisar minutas de atos, expedientes e normas de acordo com subsídios fornecidos pelo 

CONTRATANTE; 

 

d) Comparecer às reuniões plenárias do CONTRATANTE e às de seus órgãos deliberativos e administrativos, quando 

convocado, prestando os serviços de assessoria jurídica requisitados; 

 

e) Assessorar o Presidente, os membros da Diretoria e os Conselheiros nos assuntos de interesse do CONTRATANTE; 

 

f) Prestar assessoria aos setores administrativos sempre que suscitados questionamentos jurídicos; 

 

g) Comparecer às Delegacias, representações e instalações do CRN-5, aos Conselhos Federal e Regionais de 

Nutricionistas e a quaisquer outros locais que for convocado para atividades de interesse do CONTRATANTE ou do 

Sistema CFN/CRN, inclusive no caso de treinamentos, respeitado o disposto na cláusula terceira, alíneas “c” e “d”; 

 

h) Supervisionar estagiários de direito, quando admitidos pelo CRN-5, 

 

i) Realizar plantão de 20 horas semanais em atividades específicas do CRN/5, o qual poderá ser realizado por sócio ou 

Advogado regularmente inscrito na OAB; 

 

j) Elaborar procedimentos licitatórios desde a emissão de Parecer prévio até o término do procedimento, inclusive no 

tocante a elaboração de Editais, abertura de procedimento, emissão de pareceres em recursos e consultoria aos 

membros da Comissão Permanente de Licitação; 

 

j) Realizar atendimento a profissionais em débito, sanando dúvidas e auxiliando na realização de parcelamento de 

anuidades vencidas; 

 

k) Outras atividades compreendidas no contexto de assessoria jurídica. 

 

 

2.1 - FORMA DE EXECUÇÃO 

 

2.2.1 A execução do presente objeto se dará dentro da vigência do contrato, sob o regime de prestação de serviços 

técnicos especializados; 

 

2.2.2 Os trabalhos serão realizados sob total responsabilidade da Contratada, inclusive no tocante aos seus prepostos, 

inexistindo vínculo empregatício entre os sócios e o CRN/5 ou entre os Prepostos da Contratada e o CRN/5. 

 

2.2.3 O prazo para a apresentação dos pareceres jurídicos pela Contratada será em conformidade com seu grau de 

prioridade, conforme esquematização de malotes, constante na letra “b” do item 2. 

 

2.2.4 O Contratado comparecerá ao CRN/5, sempre que solicitado, para prestar orientação e/ou esclarecimentos 

pertinentes ao objeto contratado. 

 

2.2.5 Assessorar, ainda, o Presidente, os membros da Diretoria e Conselheiros, nos assuntos pertinentes ao Conselho, 

sempre que solicitado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. No cumprimento do disposto nesta cláusula, observar-se-á o seguinte: 

 

a) Os serviços serão sempre executados pessoal e diretamente pelo contratado ou pelo preposto da contratada. 
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3 - TERMOS DE REFERÊNCIA 

 

3.1 Dotação Orçamentária: As despesas para contratação dos serviços decorrentes da presente licitação correrão à 

conta da rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.003 – Serviços Advocatícios. 
 

3.2 Local e Horário para esclarecimentos e informações aos licitantes: Comissão Permanente de Licitação – sede do 

CRN/5: Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edifício Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador – Bahia, CEP.: 41.770-235 

 

3.3 Prazo da prestação dos serviços: 12 (doze) meses, devendo a publicação do resumo do contrato no Diário Oficial 

ocorrer na forma da Lei nº 8.666/93; 

 

3.3.1 A prorrogação do contrato será permitida na forma da legislação vigente, consoante mútuo interesse, devendo as 

partes se manifestarem por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias acerca do interesse em não renovação, 

caso seja esta a situação; 

 

3.4 Prazo de validade das Propostas: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura dos envelopes; 

 

 

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital, poderão participar desta licitação 

qualquer ESCRITÓRIO de ADVOCACIA legalmente estabelecidos no país e que atenda às exigências deste Edital, 

exceto: 

 

a) consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 

b) declarada(o) inidônea(o) por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal; 

c) suspensa de licitar e contratar com o CRN/5; 

d) cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou 

administrativo ou sócios, sejam membros ou servidores do CRN/5; 

 

4.2 No presente certame somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a pessoa por ela credenciada. 

 

4.3 Será permitida nesta licitação a participação de um representante por licitante, que deverá credenciar-se, fazendo-o 

com os seguintes documentos: 

 

I) carteira de identidade; 

 

II) documento comprobatório da representação, sob uma das seguintes formas: 

 

a) no caso de procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com 

poderes para formular ofertas e lances de preços, negociar preços diretamente com a Pregoeira e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa representada; 

 

b) no caso de sócio-gerente, diretor, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa, deverá apresentar cópia do 

estatuto ou contrato social em vigor, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

em decorrência de tal investidura. 

 

 

4.5 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante junto ao CRN/5, nesta 

Licitação. 

 

5 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 
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5.1 Os licitantes deverão entregar, no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste Edital, a documentação, proposta 

técnica e proposta de preço em três envelopes opacos, indevassáveis, rubricados, contendo na parte externa os 

seguintes dizeres: 

 

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 004/2013 

 

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 004/2013 

 

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 004/2013 

 

5.2 Será de inteira responsabilidade dos proponentes o meio escolhido para entrega, à Comissão Permanente de 

Licitação, dos envelopes acima, não sendo consideradas quaisquer propostas recebidas intempestivamente, ainda que 

em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros. 

 

5.3 Não serão consideradas para qualquer efeito as datas em que tenham sido postados os envelopes, ou a entrega em 

local diferente do endereço indicado. 

 

6 - DOCUMENTAÇÃO E HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

 

6.1 PESSOA JURÍDICA  

a) Ato constitutivo ou contrato social em vigor devidamente registrado no órgão competente; 

b) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

c) Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal, ou do Distrito Federal da sua 

Sede ou declaração de não inscrição emitida pelo próprio Licitante; 

d) Comprovante de inscrição e prova de regularidade na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção BAHIA 

(OAB/BA), dos profissionais que enquadram a sociedade. A prova de regularidade será demonstrada 

mediante certidão expedida pela OAB-BA demonstrando tal situação. 

e) Comprovante de inscrição e prova de regularidade da pessoa jurídica na Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seção Bahia. A prova de regularidade será demonstrada mediante certidão expedida pela OAB-BA 

demonstrando situação de regularidade para o exercício profissional; 

f) Prova de quitação para com as Fazendas Federal, Estadual e/ou Municipal, mediante a apresentação de 

certidões expedidas pelos órgãos fazendários competentes; 

g) Certificado de Regularidade de Situação (CRS) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), expedido pela CEF; 

h) Certidão Negativa de Débitos (CND) para com a Seguridade Social, expedida pelo INSS. 

 

 

6.2 DECLARAÇÃO de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99). 
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6.3. Os documentos necessários à habilitação jurídica e a regularidade fiscal poderão ser apresentados em original ou 

por cópias autenticadas por cartório competente. 

 

6.3.1. Os documentos deverão estar dentro do prazo de validade neles consignados. Não havendo referência quanto ao 

prazo de validade, serão considerados válidos por 90 (noventa) dias. Os documentos que porventura tenham seu prazo 

de validade expirado após a data de publicação do extrato do presente Edital, serão considerados válidos. 

 

6.4. Serão INABILITADOS os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos referidos nas alíneas 

dos subitens 6.1.  

 

6.5. O resultado da habilitação será comunicado aos licitantes, durante as reuniões públicas da Comissão de Licitação 

ou por correspondência entregue mediante prova idônea de recebimento. 

 

6.6. Da decisão de inabilitação caberá recurso no prazo legal. 

 

6.7. Aos licitantes inabilitados serão devolvidos os demais envelopes fechados, depois de decorrido o prazo para 

recurso, ou após a sua decisão ou desistência. 

 

6.8. A inabilitação do licitante importará em preclusão do direito de participar das fases subseqüentes. 

 

 

 

 

 

7 – PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE No. 02 

 

7.1. O licitante deverá comprovar sua experiência na prestação de serviços mediante a exibição de declaração 

específica a qual será pontuada conforme tabela abaixo: 

 

ITEM 01 - TABELA “A” 

Pessoa Jurídica Pontuação 

ITEM 01 -Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional  20 

ITEM 02 - Outras Pessoas Jurídicas de Direito Público ou 

entidades do terceiro setor- Sindicatos, Federações, 

Associações 

10 

ITEM 03 - Pessoa jurídica de direito privado 05 

 

7.1.1 A comprovação será feita mediante a apresentação de declarações ou certidões firmadas pelas 

respectivas Pessoas Jurídicas de que a Licitante exerceu/exerce de forma adequada e sem ressalvas as 

atividades inseridas no objeto do presente Edital, no limite total de 05 certidões por item, demonstrando, 

por conseguinte, 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 
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formal, qual seja, procuração particular com firma reconhecida em cartório ou procuração pública, ata de 

posse, ou qualquer outro documento formal que demonstre a competência do subscritor . 

7.1.2. A pontuação para este requisito será apurada observando a soma do número de pontos obtidos pelo 

licitante. 

 

7.2. 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. 

 

ITEM 02 – PROPOSTA DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS 

 

7.3. O Licitante deverá apresentar uma proposta de desenvolvimento de trabalhos, segundo sua expertise, com projetos 

de execução a curto e médio prazo considerando a proposta, custo operacional para a Autarquia, benefícios diretos e 

indiretos. Deverá ainda apresentar um breve histórico de sua experiência profissional vinculada ao objeto da presente 

licitação e a área de atuação da Autarquia licitante, ciente de que as informações apresentadas poderão ser apuradas 

rigorosamente pela Autarquia no tocante a sua veracidade. 

 

7.4. A CPL atribuirá a esta proposta descrita no item 02 do Envelope 02 pontuação de 00 a 100, segundo o critério 

abaixo: 

 

7.4.1. Conhecimento da área de atuação e necessidades da Autarquia: 40 pontos 

 

7.4.2. Plano de trabalho: 40 pontos 

 

7.4.3. Experiência da equipe: 20 pontos 

 

 

7.5. O total de pontos obtidos na abertura do envelope 02 (somatório do item 01 e item 02) será multiplicado por 0,7. 

 

 

8 - DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 03 

 

8.1. A proposta de preço, Envelope nº 3, deverá ser apresentada em uma única via, redigida com clareza, sem 

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo sócio ou pelo representante legal da 

pessoa jurídica. 

 

8.1.1. A proposta de preços será válida por 60 (sessenta) dias, inferindo-se essa validade no caso de omissão. Serão 

desclassificadas as propostas que expressamente negarem esse prazo. 

 

8.2. A proposta de preços deverá conter o valor para todos os serviços especificados no objeto da presente licitação, 

estipulados conforme consta da Minuta de Contrato, contemplando o preço unitário e preço global, nos termos do item 

8.3. 

 

8.3. Para fins de apresentação das propostas, compreende-se por preço unitário a contraprestação mensal devida pela 

execução da totalidade dos serviços no período de 1 (um) mês; por preço global o somatório das parcelas mensais 

correspondentes a 12 (doze) meses de execução. 

 

8.4. Em qualquer caso, os preços propostos são brutos, sujeitando-se aos descontos legais. 
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8.5. O valor proposto será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, 

posteriormente, qualquer alteração do mesmo, salvo nas condições previstas na Lei nº 8.666/93. 

 

8.6  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).  

 

9 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROPONENTES  

 

9.1 - 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 

               

 

onde: NF = Nota Final  

NPT = Nota da Proposta Técnica  

NPP = Nota da Proposta de Preço 

 

 

10 - DOS PROCEDIMENTOS 

 

A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

 

10.1 Recebimento dos envelopes no limite de data e horário já estabelecidos, qual seja, dia 13/12/2013 às 10:00h. na 

sede do CRN5, mediante cadastramento dos interessados pelo órgão licitante, reservando-se a CPL a avaliação da 

documentação de habilitação quando da abertura do certame. 

 

 10.2. Abertura do certame e Anotação em ata dos representantes dos licitantes presentes; 

 

10.3 O resultado da habilitação será comunicado aos licitantes após o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos; 

 

10.4 Os envelopes Proposta Técnica e Proposta de Preço dos licitantes inabilitados será devolvido aos respectivos 

proponentes, fechados, desde que decorrido o prazo legal, ou não tenha havido recurso, ou após denegação deste; 

 

10.5. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da Habilitação, os 

envelopes Proposta Técnica e Proposta de Preço dos licitantes habilitados serão abertos imediatamente depois de 

encerrados os procedimentos relativos àquela fase, caso contrário, a Comissão Permanente de Licitação marcará nova 

data para sua abertura; 

 

10.6. A abertura dos envelopes será realizada no local definido neste Edital, sendo lavrada ata circunstanciada, 

assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão, ficando todos os documentos à disposição dos 

licitantes para exame; 

 

10.7. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instauração do processo, não sendo aceita a inclusão de qualquer documento ou 

informação após a hora prevista para recebimento dos envelopes; 
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10.8 Ocorrendo a inabilitação de todos os licitantes ou a desclassificação de todas as propostas, a Administração 

poderá fixar aos licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

propostas escoimadas das causas referidas no item 8.2 deste edital; 

 

11 - DA AVALIAÇÃO, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 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. 

 

11.2 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; 

 

11.3 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. 

 

11.4 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; 

 

11.5 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; 

 

11.6 Os proponentes serão notificados do resultado referente ao julgamento desta licitação, através de comunicação 

por correspondência registrada; 

 

11.7 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; 

 

11.8 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. 

 

11.9. Após a assinatura do contrato, este poderá ser renovado a cada doze meses, mediante atualização pelo índice 

IGPM. 

 

12 - DOS RECURSOS 

 

12.1 Dos atos da Comissão Permanente de Licitação cabem: 

 

12.1.1 Recurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

 

a) Habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) Julgamento das propostas; 

c) Anulação ou revogação da licitação; 

d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

e) Rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei no 8.666/93. 
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12.1.2 Pedido de reconsideração da decisão da Comissão Permanente de Licitação, da declaração de inidoneidade, no 

prazo de 10 (dez) dias da intimação do ato; 

 

12.2 A intimação dos atos referidos no sub-item 11.1.1, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, será feita através de 

correspondência registrada, salvo para os casos previstos nas letras “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes 

ao ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrado em ata; 

 

12.3 Os recursos previstos nas alíneas a e b, do sub-item 11.1.1, terão efeito suspensivo, podendo o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia 

suspensiva aos demais; 

 

12.4 Dos recursos interpostos serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo de 05 

(cinco) dias úteis;  

 

12.5 O recurso será dirigido COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, dirigi-lo à Presidência do Conselho, devidamente informado, 

devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade; 

 

12.6 A impugnação aos termos do Edital de Licitação promovida por qualquer licitante, para correção de falhas ou 

irregularidades que o viciarem, deverá ser dirigida à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, até o segundo 

dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, sob pena de 

decadência do direito, não tendo tal manifestação efeito de recurso. 

 

13 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 

13.1 Homologada a licitação e após o decurso do prazo para a interposição dos recursos e suas respectivas decisões, 

será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato, o que deverá fazer no prazo de 03 (três) dias úteis; 

 

13.2 A Administração poderá prorrogar o prazo do item 13.1, por igual período, nos termos do art. 64, §1o da Lei no 

8.666/93. 

 

14 - DAS PENALIDADES 

 

14.1 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; 

 

14.2 Antes da aplicação de qualquer das penalidades, a Contratada será advertida, devendo apresentar defesa em 05 

(cinco) dias úteis; 

 

14.10 - 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 frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude da prática de atos ilícitos. 
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15 - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 

 

15.1 As responsabilidades das partes contratantes constam desta Tomada de Preços e da minuta de Contrato de 

prestação de Serviços que integra o Anexo V deste Edital. 

 

16 - DOS PREÇOS 

 

16.1 Os preços cotados deverão representar a compensação integral para a execução dos serviços cobrindo todos os 

custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administração e outros. 

 

17 DA RESCISÃO 

 

17.1 A rescisão das obrigações decorrentes da presente Licitação se processará de acordo com o que estabelecem os 

arts. 78 e 79 da Lei no 8.666/93. 

 

18 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 

18.1 Por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, a Administração 

poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 

da Lei nº 8.666/93. 

 

18.2 A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvando o disposto no parágrafo único do art. 59, 

da Lei nº 8.666/93; 

 

18.3 No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

19 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

 

19.1 O pagamento dos serviços prestados far-se-á mediante apresentação de nota fiscal emitida pelo, até o quinto dia 

útil de cada mês, sob pena de multa de 0,3% ao dia. 

 

 

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

20.1 Serão rejeitadas as propostas que não atenderem a todas as condições deste Edital, quer por omissão, quer por 

discordância, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a 

ensejar dúvidas; 

 

20.2 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, a qualquer licitante ou a terceiros, informações e 

esclarecimentos que se fizerem necessários; 

 

20.3 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, assessorando-a quando necessário, 

profissionais de reconhecida competência técnica, integrantes ou não dos quadros da administração pública, desde que 

não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes; 

 

20.4 A Comissão Permanente de Licitação julgará e classificará as propostas apresentadas, encaminhando o relatório 

de suas conclusões para homologação pela Presidente do CRN/5; 

 

20.5 Quem quiser se fazer representar deverá apresentar Carta Credencial conforme modelo ANEXO III, indicando 

representante legal para fins de Licitação; 

 

20.6 Não serão levadas em consideração pelo CRN/5 em qualquer das fases do procedimento, consultas, pleitos ou 

reclamações que não tenham sido formulados por escrito e devidamente protocolados. Em hipótese alguma serão 

aceitos entendimentos verbais entre as partes. 
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Salvador, 14 de novembro de 2013. 

 

 

 

PRESIDENTE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CRN/5) 
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ANEXO I - A 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 

 

 

 

R E C I B O 

 

 

Recebi do CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 5ª REGIÃO (CRN/5), cópia do Edital 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013, composta de 21 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 18 de dezembro de 2013, às 10h, na 

sede do CRN/5, devendo realizar o cadastramento até 13/12/2013, 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 I - B 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 

 

 

 

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. 004/2013, 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 2013 

 

 

 

 

_________________ 
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ANEXO II 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº  004/2013 

(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 2013 

 

 

__________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO III 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 

 

(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 IV 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 

 

(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 2013 

 

 

Assinatura 
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ANEXO V 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2013 

 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Processo Licitação – Tomada de Preços nº 004/2013 

Contrato nº     /2013 

 

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 

 

 O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de ASSESSORIA JURÍDICA em todas as áreas do 

direito de interesse do Conselho Regional de Nutricionistas da 1ª Região (CRN-5), incluindo advocacia administrativa 

e contenciosa, em especial os seguintes serviços: 

 

a) Emitir pareceres escritos sobre questões e matérias de natureza jurídica decorrentes de atividades desenvolvidas 

pelo CONTRATANTE em todas as áreas do direito de seu interesse; 

 

b) Defender o CONTRATANTE em qualquer tipo de ação, quer na posição ativa, passiva, terceiro interessado ou 

como litisconsorte, bem como em assuntos administrativos de seu interesse, atendendo a sistemática de devolução de 

demandas organizada via malotes em prioridade alta (até 10 demandas com retorno em até 8 dias), média (até 15 

demandas com retorno em até 15 dias) e baixa (Superior a 15 demandas com retorno em até 30 dias), podendo receber 

malotes cumulativos, desde que em prioridades distintas, inclusive malotes oriundos dos setores de Administração e 

Fiscalização, concomitantemente;  

 

c) Elaborar e/ou analisar minutas de atos, expedientes e normas de acordo com subsídios fornecidos pelo 

CONTRATANTE; 

 

d) Comparecer às reuniões plenárias do CONTRATANTE e às de seus órgãos deliberativos e administrativos, quando 

convocado, prestando os serviços de assessoria jurídica requisitados; 
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e) Assessorar o Presidente, os membros da Diretoria e os Conselheiros nos assuntos de interesse do CONTRATANTE; 

 

f) Prestar assessoria aos setores administrativos sempre que suscitados questionamentos jurídicos; 

 

g) Comparecer às Delegacias, representações e instalações do CRN-5, aos Conselhos Federal e Regionais de 

Nutricionistas e a quaisquer outros locais que for convocado para atividades de interesse do CONTRATANTE ou do 

Sistema CFN/CRN, inclusive no caso de treinamentos, respeitado o disposto na cláusula terceira, alíneas “c” e “d”; 

 

h) Supervisionar estagiários de direito, quando admitidos pelo CRN-5, 

 

i) Realizar plantão de 20 horas semanais em atividades específicas do CRN/5, o qual poderá ser realizado por sócio ou 

Advogado regularmente inscrito na OAB; 

 

j) Elaborar procedimentos licitatórios desde a emissão de Parecer prévio até o término do procedimento, inclusive no 

tocante a elaboração de Editais, abertura de procedimento, emissão de pareceres em recursos e consultoria aos 

membros da Comissão Permanente de Licitação; 

 

j) Realizar atendimento a profissionais em débito, sanando dúvidas e auxiliando na realização de parcelamento de 

anuidades vencidas; 

 

k) Outras atividades compreendidas no contexto de assessoria jurídica. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. No cumprimento do disposto nesta cláusula, observar-se-á o seguinte: 

 

a) Os serviços serão sempre executados pessoal e diretamente pelos sócios do contratado, ou: pelos advogados 

indicados. 

 

b) Havendo motivo de força maior que motive a substituição dos advogados, ou por exigência fundamentada do 

CONTRATANTE, tais substituições deverão ocorrer com outro profissional de mesma qualificação técnica na 

licitação e, ainda assim, após autorização do CONTRATANTE. 

 

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 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) 

 

 Constituem obrigações do (a) CONTRATADO (A): 

 

I) Prestar os serviços com eficiência e competência técnico-profissionais, observando os prazos e condições especiais 

indicados pelo CONTRATANTE; 
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II) Estar disponível, sempre que necessário, à prestação dos serviços fora da sede do CONTRANTANTE, respeitadas 

as condições constantes neste Contrato; 

 

III) Não patrocinar qualquer feito em que haja conflito de interesses em relação ao CONTRATANTE ou ao Sistema 

CFN/CRN; 

 

IV) Cumprir fielmente as condições e exigências previstas no art. 66 e seguintes da Lei nº 8.666/93; 

 

V) Assumir total e integral responsabilidade por todas as despesas de que seja de direito responsável, em especial 

remuneração dos profissionais designados para a execução dos serviços advocatícios e do pessoal de apoio, tributos, 

encargos sociais e trabalhistas, despesas administrativas e operacionais, ressalvadas exclusivamente as taxas e 

despesas judiciais que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE, 

 

VI) Cumprir as normas pertinentes ao exercício da advocacia; 

 

VII) Cumprir o disposto no Edital de Licitação e na Proposta Vencedora; 

 

VIII) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

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, devendo cumprir plantão mínimo de 20 horas semanais, 

as quais constarão de banco de horas mensais, podendo haver compensação de carga horária dentro do lapso temporal 

de 01 ano; 

 

d) Os eventos (audiências, reuniões, viagens) em que o Contratado comparecer a serviço da Contratada terão sua carga 

horária registrada a fim de que seja dado cumprimento a carga horária semanal aqui pactuada. 

 

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, 

 

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. 
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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. 

 

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 
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 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 

 

 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 2013 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Pelo CONTRATANTE 

 

 

 

 

____________________________________ 

Pelo CONTRATADO 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1.  Nome:  

 CPF nº: 

 

 

2.  Nome:  

 CPF nº: 

 

 
 


