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EDITAL TOMADA DE PREÇOS - TIPO MENOR PREÇO Nº 03/2017 

 

O  Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região- CRN/5, Autarquia de Fiscalização 

Profissional criada pela Lei no. 6.583/78, situada à Rua Doutor José Peroba, nº 149. Edifício 

Centro Empresarial Eldorado, 10º andar, Sala 1001, Bairro Stiep, CEP 41770-235, telefone 71-

3237-5652, e-mail administracao@crn5.org.br, inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) sob o nº15678394/0001-09, torna público que realizará uma Licitação de 

acordo com as características abaixo. 

 

SETOR REQUISITANTE: DIRETORIA/COMISSÃO DE LICITAÇÕES/ SETOR ADMINISTRATIVO 

 

 As propostas, que deverão estar acondicionadas em envelopes lacrados, fazendo 

referência à presente tomada de preços serão recebidas até às 09:30 horas do dia 18 

de maio de 2017, na sede do Conselho, sito na Rua Doutor José Peroba, nº 149. 

Edifício Centro Empresarial Eldorado, 10º andar, Sala 1001, Bairro Stiep, CEP 41770-

235, e os envelopes serão abertos às 10 horas do dia 18 de abril de 2017 na sede do 

Conselho. O Edital contendo as especificações completas poderá ser retirado na sede 

do Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região- CRN/5, no horário das 09 horas às 

17 horas, de terça feira a sexta-feira, ou disponibilizado através do site 

www.crn5.org.br. 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: EDITAL N.º 003 TOMADA DE PREÇOS TIPO DE 

LICITAÇÃO: MENOR PREÇO nº 003/2017 

O presente certame licitatório será regido pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
por suas alterações posteriores, bem como pelas disposições consignadas neste 
edital, constituindo- se Licitação do Tipo “MENOR PREÇO” tomando-se em 
consideração o menor preço global oferecido pelos interessados. 

 
 

http://www.cresspr.org.br/licitacoes/edital
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1.1. Fazem parte integrante deste edital os Anexos I, II, III e IV.  
 

 

 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO  

 2.1.  O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada 

na  prestação de serviços gráficos para atender a esta entidade, por um 

período de 12 (doze)  meses,  de  acordo  com  as  especificações  constantes  

no  anexo  I  deste Edital, parte integrante deste Convite.  

  

2.2 As especificações constantes da Proposta de Preço, não poderão ser 

alteradas, podendo o proponente oferecer esclarecimento à  Comissão  

Permanente  de Licitação, por meio de carta, que anexará à proposta.  

  

2.3 Os modelos estarão à disposição da licitante para análise no setor de 

licitações.  

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

  

3.1 Poderão participar desta licitação empresas interessadas, que possuem 
objetivos sociais compatíveis com o objeto desta licitação, devendo entregar os 
envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, e “PROPOSTA 
COMERCIAL” na data determinada no Preâmbulo deste Edital. 
 
3.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
 

a) 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. 

b) se encontrem em processo de falência, ou as que estejam em recuperação 

judicial ou extrajudicial. 
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3.3 A participação do licitante significará que tomou conhecimento de todas as 

informações que julgou necessárias, que examinou o conteúdo deste Edital  e 

Proposta de Preço e os encontrou corretos, e que aceita,  integral e de forma 

não retratável os seus termos.  

  

3.4 Se a empresa enviar representante que não seja sócio-gerente ou diretor, 

far-se-á necessário o credenciamento passado em papel timbrado, com 

menção expressa de que  lhe confere amplos poderes,  inclusive para 

recebimento de  intimações de decisão sobre a desistência ou não de recurso 

contra a classificação.  

   

3.4.1 A não apresentação da procuração não implica a inabilitação do Licitante, 

mas o impede de manifestar durante a sessão de abertura dos envelopes.  

  

3.5 O credenciamento será exibido pelos portadores antes do início dos 

trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidos e juntados aos autos.  

  

3.6 Não se admitirá  a  participação  de  empresas  em  consórcio  no  presente 

procedimento  licitatório,  a  cessão,  transferência  e  a  subcontratação  total  

ou  parcial do seu objeto.  

  

3.7 Não será aceita documentação remetida via fax-símile ou e-mail.  

  

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DOS ENVELOPES  
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ENVELOPE Nº. 01 – HABILITAÇÃO  

_______________________________  

Comissão Permanente de Licitação  

Razão Social Completa da Licitante  

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2017 

  

 

 

 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS  

___________________________________  

Comissão Permanente de Licitação  

Razão Social Completa da Licitante  

Ref. TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2017.  

  

4.3 Os  documentos  exigidos  poderão  ser  apresentados  em  original,  por  

cópia autenticada  por  cartório  competente  ou  cópia  acompanhada  do  

original  para autenticação por membro da Comissão Permanente de Licitação, 

no ato público de abertura dos envelopes.  
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5.  ENVELOPE I - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

  

5.1. Habilitação: 
 

5.1.1. O envelope nº. 01 deverá conter os documentos de habilitação que 
deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada por cartório de 
notas ou mediante cópia, desde que sejam apresentados os originais à 
Comissão na abertura do certame, conforme estipulado no item 1.3 – 
Preâmbulo deste Edital, para confrontação.  
 
5.1.2. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis, com emendas, 
rasuras, bem como aqueles que não atenderem as exigências deste edital e, 
ainda, serão considerados inservíveis os protocolos referentes á solicitação 
feita às repartições competentes, quanto aos documentos mencionados neste 
capítulo. 
 
5.1.3. Os documentos que forem emitidos via Internet terão sua autenticidade 
verificada nos respectivos sites. 

 

5.1.4. Os documentos que não tiverem prazo de validade estabelecido pelo 
órgão expedidor, somente serão válidos desde que tenham sido expedidos, no 
máximo, dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores à data fixada para o 
recebimento dos envelopes. 
 
5.1.5.  Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer 
documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com as exigências deste 
Edital. 

 

5.1.6. Para fins de habilitação, os licitantes deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 

5.2. Habilitação Jurídica  

 

5.2.1. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e a Última 
Alteração Contratual, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus representantes legais; 

5.2.2. Inscrição de ato constitutivo, em caso de sociedades simples, 
acompanhado de comprovação da diretoria em exercício. 
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5.2.3. Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedades 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 

 

5.3. Regularidade Fiscal 

 

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

5.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e, se 
houver Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitada, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto desta 
licitação; 

5.3.3. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), através 
da apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND) expedida 
pelo órgão; 

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

5.3.5. Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal: 

5.3.6. Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda 
Federal, deverão ser apresentadas a Certidão Conjunta- SRF, 
PGFN e INSS - Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições 
Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

5.3.7. Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda 
Estadual, deverá ser apresentada a Certidão de Quitação de 
Tributos Estaduais fornecido pela Secretaria de Estado da 
Fazenda; 

5.3.8. Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda 
Municipal deverá ser apresentada certidão emitida pela Secretaria 
de Finanças do Município; 
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5.4 Qualificação Econômico-Financeira 

 

5.4.1 Certidão Negativa de Falência, 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. 

 

5.5 Comprovação do disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88. 
  

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

 

Parágrafo Primeiro: Os documentos retro relacionados não poderão ser 

substituídos por qualquer tipo de protocolo. 

 

Parágrafo Segundo: A não-apresentação do documento ou a apresentação 

do mesmo em condições diferentes das exigidas para a habilitação implicará, 

automaticamente, a inabilitação da licitante. 

 

Parágrafo Terceiro: uma vez incluído no processo, nenhum documento será 

devolvido, exceto os originais, se substituídos por cópias autenticadas. 

 

Parágrafo Quarto: o Conselho Regional de Nutricionistas da 5 Região reserva-

se o direito de analisar a credibilidade dos documentos apresentados, 

mediante a solicitação de novos documentos da licitante e/ou através de 

sindicâncias e auditorias. 

 

5.6.  Prova de qualificação  técnica  para  prestação  dos  serviços  de  

confecção  de informativos,  cartazes  e  talões  em  bloco,  constituída  de  no  

mínimo  02  (duas) declarações  ou  atestados,  emitido  por  pessoa  jurídica  
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de  direito  público  ou privado, com as quais o Licitante manteve ou mantém 

contrato de prestação de serviços.  

 

5.7..  Não serão aceitos documentos com data  de  validade  vencida. Os  

documentos que não  tragam  seus prazos de  validade expresso,  só  serão 

aceitos desde que não ultrapasse o prazo de 60 (sessenta) dias da data de sua 

emissão;  

 

 5.8.  Todos os documentos enumerados no item 5 deverão ser colocados em 

envelope devidamente lacrado e identificado, conforme dispõe o subitem  

 

5.9..  Declaração  de  Desistência  de  Prazo  recursal  se  considerada  

habilitada  ou desabilitada, referente à fase da habilitação. (ESTE ITEM NÃO É 

OBRIGATÓRIO, É  OPCIONAL).  Serve  somente  para  agilizar  o  andamento  

da  licitação  caso  a empresa  não  se  faça  presente  no  ato  de  abertura  

dos  envelopes.  (modelo constante no Anexo VI).  

 

5.10. Será desclassificada a proposta que:  

  

a.  Não atender às exigências deste convite e de seus anexos;  

  

b.  Apresente preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;  

  

c.  Contiver qualquer item condicionante à entrega dos serviços.  

  

6. ENVELOPE II - PROPOSTA COMERCIAL 

  

6.1 No  envelope  II  -  "Proposta Comercial",  os  participantes  desta  licitação  

deverão  apresentar proposta  impressa,  em  papel  timbrado,  devendo  ser  



 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

 

assinada  ao  seu  final  e rubricadas  as  demais  folhas  pelo  representante  

legal  da  empresa,  sem  alternativas,  emendas,  rasuras  ou  entre  linhas,  

observadas,  ainda,  as  seguinte exigências, nos moldes do Anexo IV deste 

edital. A proposta de preço deverá ser preenchida em (01) uma via, devendo 

constar, obrigatoriamente:  

  

a.  Indicação da empresa: razão social, endereço completo, carimbo 

padronizado do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico 

(e-mail), este último se houver, para contato;  

  

b.  Data, assinatura e nome completo do representante legal da empresa;  

  

c.  Preços unitários dos materiais, em Reais (R$), sem rasura, os quais 

deverão ser escritos sob a forma decimal, precedido da vírgula que segue a 

unidade centavos;  

  

d.  Preço  global  por  item  em R$  (reais)  por  extenso,  embutidas  as  

despesas  com tributos e outros encargos, quando houver, pelo qual a  firma se 

compromete ao fornecimento  dos  materiais  ou  dos  serviços,  estando  

inclusos  os  custos  de embalagens,  transportes,  fretes  e  etc.,  em  Reais  

(R$),  sem  rasura,  os  quais deverão  ser  escritos  sob  a  forma  decimal,  

precedido  da  vírgula  que  segue  a unidade centavos;  

  

6.3 Os preços cotados serão firmes e irreajustáveis e deverão estar incluídos 

todos os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o material, inclusive 

o frete, carga e descarga, no local que a Prefeitura designar e outros;  

  

6.4 A Proposta que não atender às exigências deste instrumento, bem como 

alterar a especificação  da  proposta,  ou  que  apresentar  preços  excessivos  

ou manifestamente  inexeqüíveis  com  os  preços  de  mercado,  ou  aquelas  

que ofertarem alternativas, serão desclassificadas.  
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6.5 Na divergência  entre  o  preço  total  e  unitário  prevalecerá  o  unitário. 

Em  caso  de divergência  entre  os  valores  expressos  em  algarismos  e  por  

extenso,  será considerado este último.  

  

6.6  Validade  da  Proposta:  no  mínimo  de  60(sessenta)  dias  a  contar  da  

data  de abertura. Caso o prazo não esteja indicado na proposta será 

considerado  como aceito, pelo licitante, esse prazo mínimo de 60 (sessenta) 

dias.   

  

6.7  Declaração  de  garantia  de  cumprimento  do  prazo  de  entrega  dos  

materiais  de escritório na sede do CRN/5.   

 

7. DOS PROCEDIMENTOS  

  

7.1  No  dia,  local  e  hora  designados  no  preâmbulo  deste Convite,  na  

presença  dos Licitantes  ou  seus  representantes  que  comparecerem,  a 

Comissão  Permanente de  Licitação  iniciará  os  trabalhos,  examinando  os  

Envelopes  “HABILITAÇÃO”  e “PROPOSTA COMERCIAL”,  os  quais  serão  

rubricados  pelos  seus  componentes  e  representantes  presentes,  

procedendo  a  seguir  à  abertura  do  Envelope  I  - “HABILITAÇÃO”.  

  

7.2. Os documentos constantes no Envelope I – HABILITAÇÃO serão 

examinados e rubricados  pelos  membros  da  Comissão  Permanente  de  

Licitação,  bem  como pelas proponentes ou seus representantes presente.  

  

7.3  Serão  considerados  inabilitados  automaticamente  os  participantes  que  

não apresentarem  a  documentação  solicitada  ou  apresentarem-na  com  

vícios  ou defeitos que  impossibilitem seu entendimento, ou não atendam 

satisfatoriamente as condições deste Convite.  
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7.4. Promulgado o resultado final da fase de HABILITAÇÃO, a Comissão 

procederá à abertura do Envelope II – PROPOSTA COMERCIAL, em sessão 

pública previamente designada, que poderá constituir-se na mesma prevista no 

preâmbulo, se  todas as  licitantes habilitadas ou não, desistirem da  faculdade 

de  interposição de  recurso, de modo expresso, mediante o registro da 

circunstância em ata.  

 

7.5  Os  envelopes  contendo  as  propostas  das  participantes  inabilitadas  

serão devolvidos,  ainda  lacrados,  diretamente  ou  pelo  correio,  após  

definitivamente encerrada a fase de habilitação  

 

7.6  Abertos  os  Envelopes  II,  contendo  as  propostas,  estas  serão  

examinadas  e rubricadas pelas  licitantes presentes e pela Comissão. Serão  

 

desclassificadas as propostas que apresentarem  irregularidade, vícios ou 

defeitos que  impossibilitem  seu entendimento ou que não atendam às 

especificações do Convite.  

  

7.7 Nesta fase será  lavrada ata circunstanciada a  respeito, que deverá ser 

assinada pelos  representantes  presentes  e  pelos membros  da Comissão 

Permanente  de Licitação,  devendo  toda  e  qualquer  declaração  constar  

obrigatoriamente  da mesma.  

  

7.8 A Comissão de Licitação ou autoridade superior poderá a qualquer tempo, 

solicitar documento  ou  promover  diligências  para  comprovar  o  estrito  

cumprimento  das condições  estabelecidas  ou mesmo  de  idoneidade  do  

licitante,  sendo  vedada  a inclusão  de  documento  novo  ou  que  não  tenha  

sido  apresentado tempestivamente,  bem  como  a  promoção  de  retificação  

ou  alteração  de documento já apresentado.  

  

7.9 O não comparecimento de qualquer dos  licitantes à(s)  reunião(ões) da 

Comissão de  Licitação  não  impedirá  que  ela(s)  se  realize(m),  cabendo  ao  
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participante ausente  o  direito  de  reclamação  quanto  às  decisões  nela(s)  

tomadas,  em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.      

         

 

 

 

 

8. DO JULGAMENTO  

   

 8.1.  O  julgamento  do mérito  será  efetuado  de  conformidade  com  o  que  

dispõe  os artigos  44  e  45  da  Lei Federal  no.  8.666/93,  que  adotará  como  

critério  único  o MENOR PREÇO UNITÁRIO.  

  

8.2.  As  propostas  serão  classificadas  pela  ordem  crescente  dos  preços  

ofertados, sendo  considerado  vencedor  o  licitante  que  apresentar  a  

proposta  de MENOR PREÇO UNITÁRIO e atender todas as especificações 

constantes deste Convite.  

  

8.3. A Comissão poderá suspender a  reunião sempre que  julgue necessário 

analisar as propostas apresentadas pelos  licitantes, em sessão reservada, 

com o objetivo de confirmar as informações prestadas.  

  

8.4.  Em  caso  de  empate,  de  duas  ou  mais  propostas,  far-se-á  sorteio  na  

mesma sessão  de  julgamento  ou  em  outra  sessão  para  qual  todos  os  

licitantes  serão convocados.  

  

8.5. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste  

instrumento, bem como proposta alternativa, nem preço ou vantagem baseado 

nas ofertas dos demais licitantes.  
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9- DOS RECURSOS  

  

9.1 Somente serão aceitos  recursos previstos na Lei no. 8.666/93, os quais 

deverão ser  protocolados  no  Conselho  Regional  de Nutricionistas 5ª 

Região- BA e SE, no horário das 09:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, 

devendo ser dirigidos ao Sr. Presidente, por intermédio da Comissão 

Permanente de Licitação.  

  

10 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO  

  

10.1 Apó  o  julgamento  e  classificação  das  propostas  o  processo  licitatório  

será encaminhado ao Sr. Presidente para  fins de deliberação quanto à 

homologação do certame e a adjudicação de seu objeto ao licitante vencedor.  

  

10.1.1 O Sr. Presidente poderá revogar a presente  licitação por razões de  

interesses públicos, decorrentes de  fato superveniente devidamente 

comprovado pertinente e  suficiente  para  justificar  tal  conduta,  e  a  anulará  

por  ilegalidade  de  ofício  ou mediante  provocação  de  terceiros,  de  parecer  

escrito  e  devidamente fundamentado.  

  

10.1.2  Caso  a  adjudicação  não  possa  ocorrer  dentro  do  período  de  

validade  da proposta, por motivo de força maior, o Conselho  Regional  de 

Nutricionistas 5ª Região- BA e SE poderá solicitar a prorrogação geral da 

validade por, no máximo, igual período a 60 (sessenta) dias;  

  

10.2  - O  resultado  deste  procedimento  será  publicado  no Diário Oficial  da  

União  e fixado no quadro de avisos do CRN/5.  
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11 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS  

  

11.1  Findo  o  processo  licitatório,  o  licitante  vencedor  será  convocado,  

mediante notificação, para assinar o Contrato, no prazo máximo de 60 

(sessenta dias), após convocação.  

  

11.2  Caso  transcorra  o  prazo  acima  indicado  sem  que  o  licitante  

vencedor  tenha comparecido  para  assinar  o  Contrato,  poderão  ser  

convocados  os  licitantes remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  

fazë-lo  em  igual  prazo  e  nas mesmas condições estabelecidas com a 

primeira classificada, inclusive quanto ao preço oferecido;  

  

11.3 A  licitante vencedora  fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o 

limite de 25% do valor inicial atualizado do Contrato.   

  

11.4. O Conselho Regional de Nutricionistas 5ª Região reserva-se ao direito 

de solicitar a elaboração do serviço dentro das suas necessidades e 

conveniências, na periodicidade que melhor lhe convir, observando-se os itens 

licitados e os ganhadores para cada item constante no Edital.  

 

12 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS MATERIAIS  

  

12.1 Entregar  o  objeto  contratado  10  (dez)  dias  úteis  após  a  solicitação,  

de  acordo com  as  especificações Anexo  I.  

  

12.2 Os materiais deverão ser embalados e transportados adequadamente, de 

forma a assegurar a sua qualidade.  
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12.3  A  contratada  sujeitar-se-á  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização  por  

parte  do CRN/5,  encarregado  de  acompanhar  a  entrega  dos  materiais,  

prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas.  

  

12.4 A contratada ficará obrigada a trocar as suas expensas, no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas da notificação, os materiais que vierem a ser  

recusados, sendo que o ato de recebimento, não tornará obrigatória sua 

aceitação.  

  

12.9  Independentemente  da  aceitação,  a  adjudicatária  garantirá  a  

qualidade  dos materiais obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou  

for entregue em desacordo com o produto apresentado na proposta.  

 

13 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

  

13.1 Os preços serão fixos e  irreajustáveis e deverão ser expressos em Reais 

(R$) e de conformidade com a alínea “e” do subitem 6.1.  

  

13.2 O pagamento será efetuado 5 (cinco) dias úteis, após a data de 

apresentação da Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada.  

   

13.4  As  Notas  Fiscais/Fatura  correspondentes  serão  discriminativas,  

constando  o número do Contrato.  

  

14 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

  

14.1  As  despesas  decorrentes  deste  Convite,  correrão  por  conta  da  

verba  abaixo discriminada,  do  plano  de  contas  em  vigor,  com  

disponibilidade  financeira destacada para esta finalidade:  
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– Serviços Gráficos e Encadernações - rubrica 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - 

Serviços de Impressão e Encadernação. O valor previsto para o prazo de 12 

meses com estes gastos é de R$ 41.240,00(quarenta e um mil duzentos e 

quarenta reais)  

 

15 DAS PENALIDADES  

  

15.1  Sem  prejuízos  das  demais  penalidades  previstas  na  Lei  no.  

8.666/93,  será aplicada multa moratória  de 0,33%  (zero  vírgula  trinta e  três  

por cento)  por  dia, sobre o valor da despesa, se houver atraso injustificado na 

entrega dos materiais, acrescido de multa indenizatória de 10% sobre o valor 

da compra, podendo dar causa a rescisão justificada do contrato.  

  

15.2 Multa de 10%  (dez por cento) sobre o valor global atualizado da proposta, 

caso haja  recusa  do  adjudicatário  em  assinar  o  contrato  ou  entregar  os  

materiais licitados, independentemente de multa moratória.  

  

15.3 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao CRN/5, dentro do prazo 

de 03 (três) dias úteis, após a respectiva notificação.  

  

15.4.  A multa de mora não  impede  que  o  CRN/5  rescinda  unilateralmente  

o contrato.  

  

15.5. A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia contratual ou, 

ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.  
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16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

16.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento, o licitante 

que não o fizer  até  o  segundo  dia  útil  antes  da  data  estabelecida  no  

preâmbulo  deste instrumento, para abertura da licitação.  

  

16.2  A  participação  nesta  licitação  implica  aceitação  plena  das  normas  

constantes deste instrumento.  

  

16.3 A Comissão poderá  relevar omissões puramente  formais nas 

documentações e propostas apresentadas pelos licitantes, desde que tais fatos 

sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração.   

  

16.4  Integra  este  Convite,  independentemente  de  transcrição,  a  Proposta  

de  Preço com as devidas especificações.  

 

16.5  A  Lei  no.  8.666/93  regerá  as  hipóteses  não  previstas  neste  

instrumento convocatório.   

  

16.6  Caso  não  haja  expediente  no  CRN/5  no  dia  fixado  para  abertura  

dos envelopes de documentação e proposta, fica automaticamente transferida 

a data, para o primeiro dia útil subsequente, na mesma hora.  

  

16.7 Esclarecimentos sobre  o presente Convite  serão  fornecidos  pela 

Presidente  da Comissão  Permanente  de  Licitação,  devendo  ser  

apresentados  por  escrito, enviados  para  o mesmo  endereço mencionado  

no  subitem  1.1,  no  horário  das 07:30 às 11:30,  com antecedência mínima 

de 48  (quarenta e oito) horas do dia  previsto  para  entrega  dos  envelopes,  e  

as  respostas  serão  também  serão  por escrito e posteriormente informadas 

para os demais licitantes.  
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Salvador,    20  de abril  de 2017. 

  

  

___________________________________________  

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017. 

  

DESCRIÇÃO DOS OBJETOS LICITADOS  

  

1 JUSTIFICATIVA DO PEDIDO  

  

Considerando a TOMADA DE PREÇOS n.° 003/2017, faz-se necessário a 

contratação de Empresa Especializada  na  Prestação  dos  Serviços  Gráficos  

para  a  confecção  de informativos, talões em bloco, capas de processo, selos 

e adesivos.  

  

2 OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO  

  

A  presente  licitação,  que  é  do  tipo  menor  preço  unitário,  tem  por  objeto  

a  Contratação de Empresa Especializada na Prestação dos Serviços Gráficos 

para a confecção dos materiais designados nos anexos,sem prejuízo da 

confecção de  informativos, talões em bloco, capas de processo, selos e 

adesivos.  

3. CARACTERÍSTICAS DO OBJETO:  

ITEM 
 

QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
GLOBAL 

1.Pasta para eventos: 
Tamanho: 45 x 31 cm; 
Bolsa: 12,5 x 24 cm; 
Papel: Supremo; 
Gramatura: 250 g; 
Cor: 4 x 0   Tinta Escala 
em Triplex; 
1 bolsa interna; 
Impressão Off-Set A. 

1.1 - Tiragem: até 
2.000 Exemplares; 
 
1.2 - Tiragem: de 
2.001 a 3.000 
Exemplares; 
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2.Bloco de anotações 
Especificação: cada 
bloco deve conter 20 
folhas. 
Tamanho: 15 x 21 cm; 
Papel: Off-set; 
Gramatura: 75 g; 
Cor: 2 x 0. 

2.1 - Tiragem: até 
2.000 Exemplares; 
 
2.2 - Tiragem: de 
2.001 a 3.000 
Exemplares. 

  

3.Envelope 18x24 cm; 
Tinta Escala em Off-Set; 
Gramatura: 90 g. 
 

3.1 - Tiragem: até 
1.000 exemplares; 
 
3.2 - Tiragem: de 
1.001 a 5.000 
exemplares. 

  

4.Envelope 11x23 cm 
Tinta Escala em Off-Set; 
Gramatura: 90 g. 
 

4.1 - Tiragem: até 
1.000 exemplares; 
 
4.2 - Tiragem: de 
1.001 a 3.000 
exemplares. 

  

5.Envelope 26x36 cm 
Tinta Escala em Off-Set; 
Gramatura: 90 g. 
 

5.1 - Tiragem: até 
1.000 exemplares; 
 
5.2 - Tiragem: de 
1.001 a 3.000 
exemplares. 

  

6.Pasta PF e PJ 
Tamanho: 32 X 45 cm; 
Cores 1X0 Tinta Preta; 
Papel: Cartolina 
(Branca, Verde, 
Vermelha e Azul); 
Gramatura: 250g. 
 

6.1 - Tiragem: até 
1.000 exemplares; 
 
6.2 - Tiragem: de 
1.001 a 2.000 
exemplares; 
 
6.3 - Tiragem: de 
2.001 a 3.000 
exemplares. 

  

7.Papel Timbrado 
Tamanho: A4; 
Tinta Escala em Off-Set; 
Cores: 4x0; 
Gramatura: 75 g. 
  

7.1 - Tiragem: até 
2.000 exemplares; 
 
7.2 - Tiragem: de 
2.001 a 3.000 
exemplares; 
 
7.3 - Tiragem: de 
3.001 a 3.000 
exemplares. 
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8.Termo de Visita (2 
vias/autocopiativo) – 
P.F. e P.J. 

Bloco contendo 50 
jogos de cada 
documento; 
Tamanho: 30,5 X 21 cm; 
Papel: Off-set – branco; 
Gramatura: 50 g; 
Cor: 1x1. 

8.1 - Tiragem: 01 a 
50 blocos; 
 
8.2 - Tiragem: 51 a 
100 exemplares. 
 

  

9.Auto de Infração (2 
vias/autocopiativo) – 
P.F. e P.J. 

Bloco contendo 50 
jogos de cada 
documento; 
Tamanho: 30,5 X 21 cm; 
Papel: Off-set – branco; 
Gramatura: 50 g; 
Cor: 1x1. 

9.1 - Tiragem: de 
01 a 50 blocos; 
 
9.2 - Tiragem: de 
51 a 100 
exemplares. 
 

  

10.Cartaz 
Tamanho: A3; 
Papel: Couche Fosco; 
Gramatura: 150 g; 
Cor: 4x0. 
 

10.1 - Tiragem: de 
01 a 50 
exemplares; 
10.2 - Tiragem: de 
51 a 100 
exemplares; 
10.3 - Tiragem: de 
101 a 300 
exemplares. 

  

11. Adesivo 1: 
Tamanho: 30 X 10,5 cm; 
Cor: 4 X 0; 
Papel: Couche Adesivo. 
 

11.1 - Tiragem: até 
1.000; 
 
11.2 - Tiragem: de 
1.001 a 2.000; 
 
11.3 - Tiragem: de 
2.001 a 3.000. 

  

12. Pragao: 
Tamanho: 07 cm; 
Cor: 4 X 0; 
Papel: Couche Adesivo. 
 

12.1 - Tiragem: até 
1.000; 
 
12.2 - Tiragem: de 
1.001 a 2.000; 
 
12.3 - Tiragem: de 
2.001 a 3.000. 

  

13.Cartões de visitas 13.1 - Tiragem: até   
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Tamanho: 09 x 5,5 cm; 
Papel: Couche fosco; 
Gramatura: 230 g; 
Cor: 4x0. 
 

1.000 exemplares; 
 
13.2 - Tiragem: de 
2.001 a 3000 
exemplares; 
 
13.3 - Tiragem: de 
3.001 a 4000 
exemplares. 

15.Folder 
Tamanho: 30 X 21 cm 
Cor: 4 X 2 
Papel: Couche Fosco 

15.1 - Tiragem: até 
1.000; 
 
15.2 - Tiragem: de 
1.001 a 2.000; 
 
15.3 - Tiragem: de 
2.001 a 3.000. 

  

  

4. REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO  

  

 A empresa licitante que sair vencedora do certame licitatório deverá 

disponibilizar os serviços  de  forma  a  atender  da  melhor maneira  possível  à  

contratante  e  de acordo com o especificado acima.  

  

5. REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

  

 A Empresa a ser contratada deverá possuir representação nesta Capital de 

modo a prestar a devida assistência ao CRN/5, no que se refere à prestação de 

serviço objeto do presente Anexo I.  

 

 

 

6. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES A SEREM EXIGIDAS DA 

EMPRESA A SER CONTRATADA  
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6.1.Entregar o objeto contratado 10 (dez) dias úteis após a solicitação, de 

acordo com as  especificações  deste  Anexo,  para  os  itens  2  a  12.  No   

caso  dos  informativos (Item 1 do Anexo I) a entrega deverá ser realizada 5 

(cinco) dias úteis contados da data de recebimento da solicitação, podendo 

totalizar 06 (seis) entregas no período de vigência do contrato.  

  

 

7. EXECUÇÃO DO CONTRATO  

  

7.1  A  responsabilidade  direta  pelo  gerenciamento  da  execução  do  

Contrato, decorrente  deste  Anexo  será  definido  pelo  Presidente  do  CRN/5.  

Após assinatura do Contrato, deverão ser fornecidos todos os elementos 

necessários ao cumprimento de sua obrigação.  

 

7.2 - Constatando-se  qualquer  irregularidade,  o  responsável  pelo  

gerenciamento  da execução do Contrato deverá de  imediato e por escrito, 

comunicar ao Presidente do CRN/5, que tomará as pertinentes medidas 

consoantes a Lei 8.666/93.  

  

8. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

  

8.1 - Comunicar à Contratada, qualquer alteração sobre os produtos e serviços 

contratados.  
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9. PAGAMENTO 

  

O pagamento será feito 5  (cinco)  dias  após  a  prestação  do  serviço  e  

entrega  do produto final, acompanhado da Nota Fiscal.  

  

Salvador,    20  de abril     de 2017. 

 ___________________________________________  

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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ANEXO II 

TOMADA DE PREÇOS Nº  003/2017 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE NÃO CUMPRE PENA 

DE INIDONEIDADE 

 

(papel timbrado da empresa)  

  

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº– 003/2017  

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017  

   

O  Licitante  

__________________________________________________________  

CNPJ/MF  nº  ________________/______  -_____,  por  seu  representante 

legal,  abaixo  assinado,  declara,  sob  as  penas  da  lei,  que  não  está  

cumprindo pena de “INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A  

ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DIRETA  E  INDIRETA,  em  relação  a qualquer  

de  suas  esferas  Federal,  Estadual,  Municipal  e  no  Distrito Federal.  

   

______________,____,_____________________.  

   

____________________________________  

   NOME:  

    CPF:  

   RG:  
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ANEXO III 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO Art. 7º, XXXIII da 

CF/88 

 

(usar papel timbrado da empresa)  

  

 PROCESSO LICITATÓRIO Nº– 003/2017  

TOMADA DE PREÇOS 003/2017 

  

DECLARAÇÃO  

   

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _________________________,  

CNPJ º _____________________, com Endereco.  

_______________________________________, não mantém em seu quadro 

de pessoal empregado(s) menor(s) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e de (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, no  termo do inciso  XXXIII  do  art.  

7º  da  Constituição  Federal  de  1988  (Lei  nº 9.854/99).  

  

 Salvador, _____de ______________2017.  

  ___________________________  

Assinatura do Responsável  

CPF. 
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ANEXO IV  

  

MODELO PROPOSTA DE PREÇOS  

    

TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2017 

  

RAZÃO SOCIAL: .............................................................................................  

  

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º.................... CNPJ N.º........................................  

  

ENDEREÇO............................................CIDADE/ESTADO............................... 

 

FONE/FAX...............................................E-MAIL..............................................  

  

FORMA DE PAGAMENTO: ..........................................................  

PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS: ..........................  

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA ...............................  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

   

 

a)  Declaramos  expressamente  que  garantimos  o  cumprimento  do prazo de 

entrega dos materiais de escritório na sede do CRN/5.  

  

  

Obs: As declarações poderão ser feitas em documento à parte. A assinatura 

neste documento valerá para o atendimento do ítem 6.7 do edital.  

  

  

DATA___/____/_____  

  

ASSINATURA DO REP. LEGAL ___________________________________  

  

CARIMBO 
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MODELO 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE PRAZO RECURSAL 

  

AO  

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 5ª REGIÃO – CRN/5  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS N º 003/2017  

  

  

 A  empresa  _______estando  ausente  nesta  data  ao  ato  de  abertura  dos 

envelopes e ciente do prazo  recursal de 02  (dois) dias úteis  relativos à fase 

habilitatória  (art. 109,  inciso  I, alínea  “A”  da  Lei 8666/93  e  suas 

alterações), se considerada devidamente habilitada ou  inabilitada, vem  por 

meio  de  seu  representante  legal,  recusá-lo  para  fins  do procedimento 

licitatório.  

  

  

  

  

__________________, _____ de ______de 2017.  

  

  

 Assinatura  
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ANEXO VII – MODELO DE CONTRATO 

 

 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM CONSELHO REGIONAL DE 
NUTRICIONISTAS DA BAHIA/SERGIPE – 5º REGIÃO E .............................................. 

 
 

 

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 5º REGIÃO (CRN-5) – 

BAHIA/SERGIPE, inscrita no C.N.P.J. 15678394/0001-09, com sede na 

XXXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Salvador / Bahia, doravante designada de 

Contratante, representada neste ato pelo seu representante legal abaixo assinado, e 

do outro lado, ..............................................,  inscrita no C.N.P.J. do MF sob n.º 

...................................... e inscrição estadual: ......................, com sede na 

......................................................, doravante designada de Contratada, representada 

neste ato pelo seu representante legal, abaixo assinado, resolvem celebrar o presente 

Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas e 

condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

O objeto desta licitação é a contratação de pessoa jurídica, para prestação de 

serviços gráficos por um período de 12 (doze) meses, de acordo com as 

especificações constantes no anexo I deste Edital, parte integrante deste 

Convite.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE REGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente CONTRATO rege-se pelas seguintes normas: Lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, n° 8.883, de 8 de junho de 1994 e n°9.648, de 27 de maio de 1998 e demais 

disposições legais reguladoras de licitações da Administração Pública Federal; 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação é efetuada em conformidade com o resultado da licitação 

promovida pela Tomada De Preços no. 03/2017, em que à CONTRATADA foi 

adjudicado o item XXX do objeto da licitação. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes documentos, cujo teor as 

partes declaram ter pleno conhecimento: 

I) Edital da Tomada de Preços no. 03/2017; 

II) Documentos apresentados nos envelopes 01 e 02; 

III) Proposta de preços apresentada pela Contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E PAGAMENTOS 

Pelos serviços contratados o CRN/5 pagará, mensalmente, à CONTRATADA a 

importância de R$ ....... (.......... reais). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os pagamentos a serem feitos em favor da CONTRATADA 

sujeitam-se às seguintes regras: 

I) sobre os valores devidos incidirão os tributos e encargos de responsabilidade da 

CONTRATADA e as retenções tributárias previstas na legislação própria, 

independentemente de prévia comunicação; 

II) os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução a 

contento dos serviços; 

III) os pagamentos serão feitos até o 5º (quinto) dia útil após a apresentação do 

documento fiscal correspondente, desde que certificada à execução na forma do item 

anterior; 

IV) O atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas emitidas, desde que a 

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, sujeitará o 

CONTRATANTE ao pagamento de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o 

valor em atraso e juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die; 

V) o pagamento da multa será por intermédio de Nota Fiscal/Fatura especifica a ser 

emitida após a ocorrência; 

VII) havendo renovação do CONTRATO nos termos previstos na Lei no. 8666/93, os 

valores poderão ser reajustados com base na variação do INPC da Fundação IBGE. 



 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

 

VII) não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou 

inadimplência contratual. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O CONTRATANTE poderá reter o pagamento de qualquer 

percentual do valor da fatura, independentemente da aplicação de penalidades 

previstas, ou da faculdade de rescisão do contrato, caso o CONTRATADO incorra em 

faltas que, a critério técnico, prejudiquem a execução dos serviços contratados, até 

que as mesmas sejam sanadas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO- O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, a prestação dos serviços não estiver de acordo 

com a especificação apresentada e aceita. 

PARÁGRAFO QUARTO - Caberá ao fiscal(is) designado(s) pelo CONTRATANTE o 

acompanhamento e a fiscalização do contrato, bem como a atestação das faturas 

correspondentes aos serviços prestados e executados, condição indispensável para a 

quitação das mesmas. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE, DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS E DO 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

1) DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS - Será permitida a repactuação do contrato, 

desde que seja observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data 

do orçamento a que a proposta se referir, ou da data da última repactuação, e o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento). 

A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos e 

justificativa, a ser analisada e aprovada pelo CRN/5. 

2) DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - Poderá haver reequilíbrio 

econômico-financeiro do instrumento contratual na hipótese de sobreviverem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual (art. 

65, inc. II, alínea d). 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO 

O prazo de vigência do CONTRATO é de 12 (doze meses) a contar da data da sua 

assinatura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Findo o prazo indicado acima, o CONTRATO poderá ser 

renovado por novos e sucessivos períodos de 12 (doze) meses, até o limite de 60 

(sessenta) meses, observado o disposto no parágrafo 2º. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. As renovações sucessivas do CONTRATO ficarão sujeitas 

à manutenção do interesse do CRN/5 na aquisição do objeto e de os preços 

praticados, com os reajustes legais, estarem de acordo com as práticas de mercado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

O presente contrato de prestação de serviços poderá ser rescindido a critério do 

CONTRATANTE, sem que à CONTRATADA caiba qualquer indenização ou 

reclamação, nos seguintes casos: 

a) - Inobservância das especificações acordadas neste Contrato e no Edital Da 

Tomada de Preços no. 03/2017. 

b) - Inadimplência de qualquer cláusula contratual e/ou da proposta ofertada. 

c) – Falência ou recuperação judicial. 

d) – O presente contrato de prestação de serviços pode, também, ser rescindido nos 

seguintes casos: 

d.1 - A qualquer tempo, e por qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito, 

com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

d.2. – Ocorrendo o descrito no item acima, as partes ajustam emitir o competente 

distrato. 

d.3 - Independente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na hipótese 

de falência decretada ou confessada ou pedido de recuperação judicial da 

CONTRATADA. 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 

1) São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

I) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e seus Anexos; 

II) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo estabelecido em 

Contrato sempre que forem atendidos os requisitos deste Contrato, do Termo de 

Referência e do Edital, ou indicar as razões da recusa; 

III) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as 

medidas corretivas necessárias; 

IV) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços; 

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

empregados da CONTRATADA; 

VI) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 

na prestação dos serviços; 

VII) Promover, mediante seus representantes, o acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer 

fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra 

necessária para a perfeita execução dos serviços objeto do presente, obriga-se a: 

a) prestar os serviços objeto nos prazos e condições especificados; 

b) indicar representante para relacionar-se com o CRN-5 como responsável pela 

execução do objeto. 
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c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

d) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

e) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais 

referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de 

trabalho; 

f) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais 

causados por seus empregados, dolosa ou culposamente, aos bens do CRN-5 e de 

terceiros; 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos para custeio das despesas decorrentes da contratação correrão à conta 

do elemento de Despesa 3.1.32.10 Serviços de Impressão e Encadernação.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A CONTRATADA deverá observar, rigorosamente, as condições estabelecidas neste 

Contrato, no Edital e seus Anexos, sob pena de lhes serem aplicadas as penalidades 

constantes dos artigos 78, 81 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993, a critério exclusivo do 

CRN-5, em especial: 

I) advertência – em caso de descumprimento de qualquer cláusula do contrato e/ou 

Edital; 

II) multas: 

a) de 10% (dez por cento) ao dia sobre o valor da diária, em caso de atraso na 

execução dos serviços; limitada a incidência a 15 (quinze) dias acrescido de 

multa moratória de 0,33% ao dia. Após o décimo - quinto dia e a critério do 

CRN-5, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 

objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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III) rescisão unilateral do contrato; 

IV) suspensão temporária do direito de participar em licitação e de contratar com o 

CRN/5, por até 2 (dois) anos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais a licitante que: 

- não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta; deixar de entregar documentação exigida no Edital; apresentar 

documentação falsa; não mantiver a proposta; comportar-se de modo inidôneo; - fizer 

declaração falsa; cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A aplicação da penalidade, após ser assegurada a defesa 

prévia ao interessado, ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação 

do ato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. As sanções de multa podem ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão temporária para licitar e 

contratar com a Administração do CRN/5 e impedimento de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios; descontando-a do pagamento a ser 

efetuado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

O presente instrumento que obriga as partes por si e por seus sucessores não poderá 

ser objeto de cessão ou transferência a terceiros, sob pena de caracterizar justa causa 

para rescisão contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR 

OU OMISSOS. 

Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO não serão 

responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos ou de 

força maior, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo entre as 

partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ADMINISTRADOR DO CONTRATO 

Fica responsável pela Administração do presente contrato o Sr. Christiano Marcello 

Borges.  

CLÁUSULA QUINTA - FORO 

Fica eleito a Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, como competente para 

apreciar e dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente CONTRATO, redigido em 

2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só eleito, juntamente com as testemunhas 

abaixo. 

Salvador, ___________ de __________ de __________. 

 

ASSINATURAS: 

 

CONTRATANTE: 

 

CONTRATADA: 

 

Testemunhas: 

 

-------------------------------------------                       -------------------------------------------  
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P R O T O C O L O 

  

 TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2017.  

  

ABERTURA: CONFORME EDITAL ENCERRAMENTO: CONFORME EDITAL       

Objeto: Aquisição de serviços e produtos gráficos.  

  

RECEBI uma via do Edital referente ao procedimento licitatório TOMADA DE 

PREÇOS 003/2010, para apresentação de proposta nas condições e prazos 

estipulados no referida Edital de Licitação.  

  

RECEBI O EDITAL NESTA DATA  

  

_____/_______________/____________. 

  

_________________________________  

ASSINATURA E CARIMBO OU RG  

  

 

 


