
 

1 

www.crfes.org.br                                                                                  licitacoes@crfes.org.br   
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

O Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-

ES, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, para 

aquisição de 07 (sete) veículos automotores para uso do CRF-ES, conforme 

especificações deste Edital. O edital encontra-se disponível através do site: 

http://www.crfes.org.br/transparencia/licitacoes/pelo e-mail: licitacoes@crfes.org.br 

ou na sede deste Regional. O Pregão será realizado pelo Pregoeiro Tiago Merlo 

Rubin, designado pela Portaria Interna nº 001/2015 de 02/01/2015. O presente 

processo licitatório será regido pela Lei Federal nº 10.520/02 e com a aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93, além das demais disposições legais aplicáveis 

e do disposto neste Edital.  

Fazem parte deste Edital, os seguintes ANEXOS:  

- ANEXO I - Termo de Referência;  

- ANEXO II - Modelo de Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de 

Habilitação;  

- ANEXO III - Carta Credencial;  

- ANEXO IV - Minuta do Contrato; 

- ANEXO V - Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da 

Empresa; 

  - ANEXO VI - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo; 

  - ANEXO VII - Modelo de Proposta de Preço 

 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - Da data, local e horário de início da abertura dos envelopes e da sessão de 

disputa: 

1.1.1 - O Pregão Presencial será realizado, em sessão pública, na sala de reuniões 

Plenárias do CRF-ES, sito à Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 104, Jardim da 

Penha, Vitória - ES, CEP: 29.060-670 (próximo à Ponte Ayrton Senna), no dia 02 de 

junho de 2015 às 09h30min, com credenciamento a partir das 09h00min. 

1.2 - Os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, bem como a CARTA CREDENCIAL - ANEXO III e a DECLARAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO - ANEXO II serão entregues 

no local, data e horário citados no subitem 1.1.1; 

1.3 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do Certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e 

local aqui estabelecido, desde que não haja outra comunicação por parte do 

Pregoeiro; 

2 - DO OBJETO 

2.1 - O presente Pregão tem por objeto a aquisição de 07 (sete) veículos zero KM, 
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sendo 06 (seis) veículos hatch e 01 (um) veículo sedan, de fabricação Nacional, 

para transporte de passageiros, com alienação simultânea de 07 (sete) veículos, 

conforme especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do 

presente edital; 

2.2 - O CRF-ES pagará o valor global máximo de R$ 249.115,86 (Duzentos e quarenta 

e nove mil, cento e quinze reais e oitenta e seis centavos) para o ITEM I e R$ 

43.588,90 (Quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) 

para o ITEM II, sendo que o CRF/ES dará como parte do pagamento do ITEM I, o 

valor de R$ 106.500,00 (cento e seis mil e quinhentos reais) referente alienação dos 

seguintes veículos: 

Veículo Cor Ano Placa Quilometragem Valor 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5460 176.355 16.500,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5461 170.768 14.000,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5463 129.339 15.500,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5465 223.862 14.000,00 

WV Saveiro Surf 1.8 Vermelha 2009 MSB 2674 76.352 15.000,00 

Peugeot 207 1.4 Branca 2010 MSK 7696 94.066 14.500,00 

Chevrolet Celta 1.0 Branca 2012 ODG 5468 26.620 17.000,00 

    Total 106.500,00 
 

2.3 - O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 

assinatura do contrato.    

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Somente poderão participar deste Pregão empresas especializadas cujo 

objetivo social contenha atividades compatíveis com o fornecimento do objeto 

desta licitação, observada a necessária qualificação, e que satisfaçam as 

exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste 

instrumento e seus anexos; 

3.2 - As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação da proposta; 

3.3 - Como requisito de participação neste Pregão, a Licitante deverá declarar o 

pleno conhecimento e atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste 

instrumento convocatório, conforme ANEXO II deste Edital; 

3.3.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta sujeitará a Licitante às sanções previstas no Decreto nº 3.555/00 e, 

subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, bem como as demais sanções previstas neste 

Edital. 

3.4 - Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 

a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com o CRF-ES; 

b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, de qualquer dos órgãos e entidades dos entes federados, desde que o ato 

tenha sido publicado na imprensa oficial pelo órgão que aplicou a sanção; 
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c) se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

d) se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer que 

seja sua forma de constituição; 

e) estejam impedidas de licitar e contratar com a União, consoante dispõe o artigo 

7º da Lei nº 10.520, de 2002 ou punidos com suspensão do direito de licitar e 

contratar pelo CRF-ES; 

f) empresas estrangeiras que não funcionem no País, 

g) sociedades cooperativas em conformidade com a Súmula 281 do TCU - Tribunal 

de Contas da União, conforme abaixo transcrita:  

“É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela 

natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no 

mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o 

obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”. 

h) Também não poderá participar, direta ou indiretamente da licitação, além dos 

elencados no item anterior: empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, 

membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócios 

sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no CRF-ES; 

i) Não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - No dia, hora e local designados neste Edital, para a realização da sessão 

pública os interessados ou seus representantes legais deverão proceder ao 

respectivo CREDENCIAMENTO - ANEXO III, comprovando, se for o caso, possuírem os 

necessários poderes para ofertar lances, interpor e/ou renunciar à interposição de 

recursos, bem como praticar todos os atos inerentes ao certame; 

4.2 - O credenciamento é imprescindível para o interessado realizar lances verbais e 

sucessivos, bem como manifestar interesse recursal; 

4.3 - Para a efetivação do CREDENCIAMENTO o representante da proponente 

exibirá ao Pregoeiro qualquer DOCUMENTO DE IDENTIDADE emitido por órgão 

público juntamente com a CARTA CREDENCIAL - ANEXO Ill que o autorize a 

participar especificamente deste Pregão ou INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PÚBLICO, 

que o autorize a responder pela proponente, inclusive para a oferta de lances 

verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome da 

proponente; 

4.4 - Para efetivação do CREDENCIAMENTO É OBRIGATÓRIA a apresentação da 

Cópia Autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus Termos 

Aditivos, do Documento de Eleição de seus Administradores, devidamente 

Registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, conforme o 

caso, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, ou publicação em Órgão da Imprensa 

Oficial ou cópia acompanhada do original para conferência por membro da 

Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro ou da Equipe de Apoio do CRF-ES, 

ou pela Internet, nos casos em que o Órgão responsável pela emissão do 
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documento disponibilizar sua consulta, a fim de comprovar se o outorgante do 

instrumento procuratório que trata o subitem anterior possui os devidos poderes da 

outorga supra; 

4.4.1 - Para efeito de atendimento ao subitem 4.4 compreende-se como: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro 

Comercial no caso de empresa individual; 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício. 

4.5 - Fazendo-se representar por proprietário, sócio ou diretor, este deverá 

comprovar, através de documento EM SEPARADO, no caso, cópia do contrato 

social e suas alterações, a condição alegada de representante, e consequente 

posse de poderes para prática de todos os atos inerentes ao certame, devendo, 

neste instante, apresentar a sua cédula de identidade, ou documento equivalente; 

4.6 - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, apresentado 

no Credenciamento, isenta a licitante de apresentá-los no ENVELOPE Nº 02 - 

HABILITAÇÃO; 

4.7 - Cada representante somente poderá representar uma única proponente; 

4.8 - O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro 

ficará impedido de participar da fase de lances verbais, da negociação de preços, 

de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição 

de recursos, enfim, para representar a licitante durante a reunião de abertura dos 

envelopes; 

4.9 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentação 

necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira 

proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a 

apresentação de novas propostas e a interposição de recurso; 

4.10 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por tabelião de nota ou por membro da Comissão 

Permanente de Licitação, Pregoeiro ou da Equipe de Apoio do CRF-ES, hipótese em 

que a autenticação deverá ocorrer previamente ao credenciamento, ou por 

publicação Oficial. 

NOTA: Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em 

mãos, ou seja, não deverão estar dentro de nenhum dos envelopes de proposta 

comercial e/ou de habilitação. 

 

5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

5.1 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 

novas proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes; 

http://www.crfes.org.br/
mailto:licitacoes@crfes.org.br


 

5 

www.crfes.org.br                                                                                  licitacoes@crfes.org.br   
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Av. Anísio Fernandes Coelho, 104, Jardim da Penha - Vitória – ES, CEP: 29.060-670 -Tel.: (27) 2127-8200 

5.2 - Os envelopes serão entregues ao Pregoeiro, devendo estar lacrados, 

rubricados e identificados, utilizando dentro do possível o modelo padrão de 

etiqueta, conforme subitem 6.1 e subitem 8.2; 

5.3 - Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme modelo no ANEXO II, e entregarão os envelopes contendo a 

indicação do objeto e do preço oferecido, procedendo-se à sua imediata abertura 

e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 

instrumento convocatório; 

5.3.1 - A declaração deverá ser entregue separadamente dos ENVELOPES Nº 01 - 

PROPOSTA e Nº 02 - HABILITAÇÃO; 

5.4 - O CRF-ES não se responsabilizará por envelopes de “Proposta de Preço” e 

“Documentos de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro, no local, 

data e horário definidos neste Edital; 

5.5 - Serão abertos os envelopes contendo a "PROPOSTA DE PREÇO”, sendo feita sua 

conferência e posterior rubrica. 

6 - DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - A proposta de preço deverá ser entregue em envelope individual, 

devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado 

abaixo: 

I - ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS RELATIVOS À PROPOSTA DE PREÇO: 

 

6.2 - A proposta de preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado da 

proponente e redigido com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a 

expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última 

folha e rubricada nas demais, pela proponente ou seu representante legal, com 

base nas condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

6.2.1 - Recomenda-se que as páginas da proposta de preço e dos documentos de 

habilitação sejam numeradas e rubricadas, não cabendo aos proponentes 

quaisquer reivindicações relativas à ausência de documentos, no caso de 

inobservância desta recomendação. 

6.3 - Indicar nome ou razão social da proponente, endereço completo, telefone, fax 

e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: 

nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na 

empresa, para fins de assinatura das Condições de fornecimento; 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇO 
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6.4 - A Proposta deverá apresentar as seguintes condições: 

6.4.1 - Preço unitário e total em moeda corrente nacional, em algarismo, preço 

unitário com 02 (duas) casas decimais e também preço total por extenso, de 

acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, 

inciso IV, da Lei nº 8.666/93, considerando as quantidades constantes do ANEXO I 

deste Edital. 

6.5 - Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as 

especificações constantes do ANEXO I, do presente Edital; 

6.5.1 - Deverão ser indicados os valores da proposta de venda e da proposta de 

aquisição dos veículos: 

6.5.2 - Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as 

despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e 

todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto 

da presente licitação. 

6.5.3 - Identificação completa dos veículos; 

6.5.4 - Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos; 

6.6 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital; 

6.7 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

6.8 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 

ou qualquer outro pretexto; 

6.9 - A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, 

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos 

arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93; 

6.10 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato 

convocatório; 

6.11 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 

prevista no Edital; 

6.12 - Não poderá ser alterada a proposta apresentada, exceto para saneamento 

ou adequação aos termos do Edital ou para a modificação do valor da proposta, 

durante a etapa de lances. 

7 - DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital; 

7.2 - Será proclamada pelo Pregoeiro, a proponente que apresentar a proposta 

com o Menor Preço global. Se não houver pelo menos 03 (três) ofertas de acordo 

com essa condição, serão proclamadas as proponentes que apresentarem as 

melhores ofertas, até no máximo de 03 (três) ofertas, quaisquer que sejam os valores 

oferecidos; 
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7.2.1 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances; 

7.3 - Às proclamadas conforme subitem 7.2, será dado oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de descontos superiores e 

crescentes, respeitando sempre o critério de maior desconto, até a proclamação 

do vencedor; 

7.4 - Dos lances ofertados não caberá retratação; 

7.5 - O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo 

Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances; 

7.6 - Após esse ato será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas 

definidas no objeto deste Edital e seus Anexos, exclusivamente pelo critério da 

menor preço global por item. 

7.7 - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade de preço, o Pregoeiro solicitará da respectiva licitante o 

encaminhamento dos documentos de habilitação; 

7.7.1 - Caso o Pregoeiro entenda que a taxa é inexequível, fica estabelecido o 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, para que a licitante demonstre a exequibilidade da 

mesma. Se for confirmada a inexequibilidade, o Pregoeiro convocará à próxima 

licitante melhor classificada, obedecida a ordem de classificação das ofertas até a 

apuração de uma que atenda as condições estabelecidas neste Edital. 

7.8 - Serão desclassificadas as propostas que: 

I - Contenham vícios ou ilegalidades; 

II - Apresentarem preços finais superiores ao preço máximo estabelecido neste 

Edital; 

III - Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

IV - Não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço 

e à produtividade apresentada:  

a) Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 

contratação pretendida; 

b) Qualquer interessada poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

indícios que fundamentam a suspeita, cabendo à Administração avaliar a 

pertinência das alegações; 

7.9 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a licitante 

desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 

habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 

uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

7.10 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 7.9 deste Edital, o Pregoeiro 

poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 
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8 - DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA HABILITAÇÃO 

8.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 7 deste Edital, e sendo aceitável 

a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro procederá, de imediato, à 

verificação do atendimento das condições de habilitação desta licitante, sendo 

que em caso positivo a declarará habilitada; 

8.2 - Os Documentos de Habilitação deverá ser entregue em envelope individual, 

devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme indicado 

abaixo: 

II - ENVELOPE CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

 

8.3 - A licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação, para 

participar da presente licitação: 

8.3.1 - Relativos à Habilitação Jurídica: 

8.3.1.1 - Registro comercial, para empresa individual; 

8.3.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, para as sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

administradores;  

8.3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício, para as sociedades civis e demais entidades; 

8.3.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

8.3.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

8.3.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.3.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal 

relativa ao domicílio ou sede da licitante; 

8.3.2.3 - Prova de regularidade perante as Fazendas Federal (a qual engloba 

também os tributos relativos ao Instituto Nacional de Seguridade Social), Estadual e 

Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

8.3.2.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei, dentro do prazo de validade; 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

http://www.crfes.org.br/
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8.3.2.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas - 

CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.3.2.6 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 

nº 9.854/99, conforme modelo de DECLARAÇÃO - ANEXO V. 

8.3.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

8.3.3.1 - Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício 

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

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

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.3.2 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, expedidos no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias 

antecedentes a abertura desta licitação. 

8.3.4 - Relativo à Qualificação Técnica: 

8.3.4.1 - Declaração expedida por órgão público ou empresa privada, 

comprovando que fornece ou já forneceu objeto compatível com esta licitação e 

que comprove o atendimento sem restrição. 

8.3.4.2 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fato 

superveniente que possa impedir a sua habilitação neste certame, inclusive na 

vigência contratual caso venha a ser contratado pelo CRF-ES, conforme modelo no 

ANEXO VI. 

8.4 - Disposições Gerais de Habilitação:  

8.4.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

originais, em qualquer processo de cópia autenticada através de cartório 

competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias simples, 

desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro; 

8.4.2 - A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 

apresentar também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

8.4.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” 

em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

8.4.4 - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 

inabilitação da proponente; 

8.4.5 - Se a empresa licitante for estabelecimento matriz, todos os documentos 

deverão estar em nome da matriz, e se for filial, todos os documentos deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles documentos que, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz; 

8.4.6 - Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no 

presente edital, deve a mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope, 

através de declaração do órgão expedidor do aludido documento. 

http://www.crfes.org.br/
mailto:licitacoes@crfes.org.br
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9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

9.1 - No dia, horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados 

em participar deste certame; 

9.2 - De posse da relação das licitantes credenciadas, o Pregoeiro fará a 

divulgação verbal dos interessados, dando início ao recebimento dos Envelopes 

das Propostas de Preços e da Documentação. Abertos os Envelopes das Propostas 

de Preços, será feita a conferência e posterior rubrica pelo Pregoeiro, equipe de 

apoio e licitantes presentes; 

9.3 - O Pregoeiro poderá, a qualquer momento e a seu critério, suspender a sessão 

pública, comunicando aos licitantes, local, data e horário de reabertura; 

9.4 - Será proclamado pelo Pregoeiro, o proponente que apresentar a proposta de 

MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, e os que apresentarem as propostas com preços 

até 10% superiores àquele. Se não houver pelo menos três ofertas de acordo com 

essa condição, serão proclamados os proponentes que apresentarem as melhores 

ofertas, até no máximo de 03 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos; 

9.5 - Aos licitantes proclamados conforme subitem 9.4, será dada oportunidade 

para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 

decrescentes em relação ao menor preço; 

9.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados; 

9.7 - Após esse ato será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas 

definidas no objeto deste Edital e seus Anexos, exclusivamente pelo critério de 

menor preço global por item; 

9.8 - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade de preço, o Pregoeiro analisará os documentos de habilitação; 

9.9 - Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências 

editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o respectivo proponente 

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos; 

9.10 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de 

apoio e os licitantes presentes; 

9.11 - Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 

estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 

9.12 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na Proposta específica prevalecerão as da proposta. 

10 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO 

CONVOCATÓRIO 

10.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, no 

horário de 08:00 às 16:00 horas, de segunda à sexta-feira, qualquer pessoa, física ou 

jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do presente pregão, mediante petição, devendo protocolizá-la à 

http://www.crfes.org.br/
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Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 104, Jardim da Penha, Vitória - ES, CEP: 29.060-

670 (próximo à Ponte Ayrton Senna), cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição 

no prazo de 24h (vinte e quatro horas), encaminhando o resultado à licitante 

requerente; 

10.2 - Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencidos os 

respectivos prazos legais; 

10.3 - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova 

data para a realização do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas; 

11 - DOS RECURSOS 

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata; 

11.1.1 - As licitantes que manifestarem a intenção de recorrer serão concedidos o 

prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões e do recurso; 

11.1.2 - Às demais licitantes, independentemente de intimação, será concedido 

igual prazo para apresentação de contra razões, o qual começará a contar a partir 

do término do prazo concedido ao recorrente. 

11.2 - O encaminhamento das razões e eventuais contra razões, deverá ser feito por 

escrito e protocolizado no CRF-ES, de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 às 

16:00 horas; 

11.3 - Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que reconsiderando ou não a sua 

decisão, os encaminhará devidamente informados, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, ao Presidente do CRF-ES; 

11.4 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante, quanto ao 

resultado do certame, importará na decadência do direito de interposição de 

recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 

vencedora; 

11.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento; 

11.6 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 

protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela 

proponente; 

11.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 

decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo 

Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade 

competente para a homologação. 

 

 

http://www.crfes.org.br/
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13 - DO INSTRUMENTO ESPECÍFICO DE CONTRATO  

13.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por 

instrumento específico escrito de contrato (do qual farão parte, 

independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a respectiva proposta) 

celebrado entre o CRF-ES e a licitante vencedora, que observará os termos da Lei 

n° 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, do Edital e demais normas pertinentes; 

13.2 - Se a licitante vencedora recusar-se, injustificadamente, a firmar o instrumento 

de contrato em até 05 (cinco) dias úteis da convocação, poderá ser convocada 

outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação da licitação para, 

depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o 

contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das demais 

cominações legais; 

13.3 - O contrato e seus eventuais aditamentos somente terão validade e eficácia 

depois de, respectiva e sucessivamente, aprovados pelo CRF-ES e publicados, por 

extrato, no Diário Oficial, retroagindo os efeitos dos atos de aprovação e 

publicação, uma vez praticados, à(s) data(s) da(s) assinatura(s) do(s) instrumento(s); 

13.4 - A publicação do extrato do contrato, e de seus eventuais aditamentos, no 

Diário Oficial, será providenciada e custeada pela Administração, mediante 

remessa do texto do extrato a ser publicado à Imprensa Oficial até o 5º (quinto) dia 

útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

14.1 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos 

veículos, conforme documento fiscal hábil à transação; 

14.2 - De acordo com o artigo 64 da lei n° 9430/1996, os pagamentos efetuados por 

órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas 

jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à 

incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro 

líquido, da contribuição para seguridade social - COFINS e da Contribuição para o 

PIS/PASEP; 

14.2.1 - A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição 

de todos os interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br, (IN 

RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012); 

14.2.2 - Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução dos serviços, a 

Nota Fiscal deverá ser formulada já constando os impostos que serão retidos, sob 

pena de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento a 

partir do recebimento regular da mesma (IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012); 

14.2.2.1 - A Nota Fiscal deverá ter o mesmo CNPJ do Contrato, pois caso haja 

divergência impossibilitará sua liquidação e pagamento. 

14.3 - Ocorrendo erro(s) na apresentação da Nota Fiscal, a mesma será devolvida à 

Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 

será contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal; 

14.4 - Não serão aceitas cobranças de títulos negociados com terceiros, inclusive 

“Factoring”; 

http://www.crfes.org.br/
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14.5 - Nenhum pagamento será efetuado à Licitante CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correção monetária; 

14.6 - O pagamento poderá ser sustado pelo CRF-ES nos seguintes casos: 

14.6.1 - Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de alguma forma, 

prejudicar a Contratante; 

14.6.2 - Inadimplência de obrigações assumidas pela Contratada para com o 

CRF/ES, por conta do estabelecido neste Edital; 

14.6.3 - Erros ou vícios na Nota Fiscal. 

14.7 - É vedada a antecipação de pagamentos sem a entrega do objeto; 

14.8 - Dados para a emissão de Nota Fiscal: 

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo 

Av. Anísio Fernandes Coelho, 104, Jardim da Penha, 

Vitória /ES, CEP: 29.060-670. 

CNPJ: 28.167.666/0001-58, Inscrição Estadual e Municipal: Isento 
 

15 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

15.1 - A entrega dos novos veículos será realizada, através dos funcionários deste 

CRF-ES, devidamente identificados, nas dependências da Contratada onde 

ocorrerá a alienação simultânea dos veículos constantes no ANEXO I - TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

15.2 - O prazo de garantia do objeto ofertado não poderá ser inferior a 12 (doze) 

meses, contados da data de entrega junto ao CRF-ES; 

15.3 - A garantia de que trata este edital será para componentes de fábrica, revisão 

e assistência técnica, bem como a mão de obra necessária para realização dos 

serviços e/ou substituição de peças e componentes; 

15.4 - Caso não tenham sido atendidas as condições técnicas, bem como se 

houver divergência entre o veículo indicado na proposta e o entregue, será lavrado 

Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas constatadas. 

16 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1 - As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação, correrão por 

conta do elemento de despesa 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos. 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1 - Se o proponente vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, 

a sessão será retomada e os demais proponentes chamados, na ordem de 

classificação, para fazê-lo nas mesmas condições da proposta vencedora, 

sujeitando-se o proponente desistente às penalidades seguintes, sem prejuízo da 

aplicação de outras cabíveis: 

17.1.1 - Advertência; 

17.1.2 - Multa administrativa, cumulável com as demais sanções: 

http://www.crfes.org.br/
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a) de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), 

incidente sobre o valor total da entrega em atraso;  

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação no caso de 

inexecução ou descumprimento de dispositivo contratual não enquadrável na 

hipótese acima; 

17.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com o CRF-ES, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e, 

17.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante o CRF-ES. 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, respeitada a igualdade de 

oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da aquisição pretendida; 

18.2 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação, que não foram 

anexados ao processo das demais licitantes que apresentaram propostas, ficarão à 

disposição das mesmas no máximo 15 (quinze) dias no endereço do preâmbulo 

deste Edital, após a conclusão e arquivo deste certame. Após este prazo, os 

mesmos serão abrasados sumariamente; 

18.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de 

proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação; 

18.4 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do Pregão, cabendo o Pregoeiro decidir sobre a 

petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

18.5 - Os atos de impugnação do certame serão formulados por escrito e deverão 

ser entregues para a equipe de apoio no endereço mencionado no preâmbulo 

deste Edital, e deverão, ainda, estar acompanhados do estatuto social quando o 

sócio ou proprietário for o portador do ato, e de instrumento de procuração 

pública, ou particular com firma reconhecida do representante legal da empresa, 

da qual constem poderes específicos para os atos do referido tema ao procurador, 

se este for o portador do ato; 

18.6 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos será feita 

da seguinte forma: excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; 

18.7 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

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

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do 

Pregoeiro em contrário; 

18.8 - A cópia completa deste Pregão será distribuída aos interessados, na forma da 

lei. Quaisquer informações e esclarecimentos sobre esta licitação poderão ser 

obtidos junto ao Pregoeiro e equipe de apoio, através do fone/fax n.º (27) 2127-8216 

ou 2127-8225, através do site: http://www.crfes.org.br/transparencia/licitacoes/, ou 

http://www.crfes.org.br/
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através do E-mail: licitacoes@crfes.org.br. 

 

Vitória (ES), 20 de maio de 2015. 

 

 

Dr. Gilberto da Penha Dutra 

Presidente do CRF-ES 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - JUSTIFICATIVA 

1.1 - Para atender as demandas do setor de fiscalização e demais setores do CRF-

ES, tendo em vista que a frota atual tem em média 05 (cinco) anos de utilização e a 

maioria possui quilometragem acima de 150.000 km rodados o que ocasiona 

constantes manutenções, onerando seus custos e ainda colocando em risco a 

integridade física dos fiscais e demais condutores. 

2 - OBJETO 

2.1 - O presente Pregão tem por objeto a aquisição de 07 (sete) veículos zero KM, 

sendo 06 (seis) veículos hatch e 01 (um) veículo sedan, de fabricação Nacional, 

para transporte de passageiros, com alienação simultânea de 07 (sete) veículos no 

valor de R$ 106.500,00 (cento e seis mil e quinhentos reais), que farão parte do 

pagamento exclusivamente do ITEM I, conforme tabela abaixo: 

 

Veículo Cor Ano Placa Quilometragem Valor 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5460 176.355 16.500,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5461 170.768 14.000,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5463 129.339 15.500,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5465 223.862 14.000,00 

WV Saveiro Surf 1.8 Vermelha 2009 MSB 2674 76.352 15.000,00 

Peugeot 207 1.4 Branca 2010 MSK 7696 94.066 14.500,00 

Chevrolet Celta 1.0 Branca 2012 ODG 5468 26.620 17.000,00 

    Total 106.500,00 

 

2.1.1 - Vistoria dos veículos dados como parte do pagamento: 

2.1.1.1 - A vistoria dos veículos deverá ser realizada na garagem da sede do CRF-ES, 

acompanhada por funcionário designado para tal, podendo o licitante interessado 

verificar a parte mecânica, se o desejar, sendo necessário agendar através do 

telefone (27) 2127-8218 com Lidiane, de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 16:30 

horas. 

2.2 - Os veículos novos devem atender às seguintes especificações: 

2.2.1 - ITEM I - Veículos hatch: 

a) zero quilômetro; 

b) 05 portas; 

c) ano de fabricação 2015; 

d) com motor bicombustível gasolina/álcool; 

http://www.crfes.org.br/
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e) motor 1.6, 8v; 

f) direção hidráulica*; 

g) ar condicionado*; 

h) acionamento elétrico dos vidros;  

i) trava elétrica nas portas; 

j) capacidade para 05 passageiros, incluindo motorista; 

l) retrovisor do lado direito e todos os demais equipamentos de série não 

especificados e exigidos pelo CONTRAN; 

m) limpador e desembaçador traseiro*; 

n) cor branca, em pintura sólida; 

o) air bag duplo; 

p) freio ABS; 

q) faróis de neblina; 

r) tapetes; 

s) protetor de cárter. 

2.2.1 - ITEM II - Veículo sedan: 

a) zero quilômetro; 

b) 05 portas; 

c) ano de fabricação 2015; 

d) com motor bicombustível gasolina/álcool; 

e) motor 1.6, 8v; 

f) direção hidráulica*; 

g) ar condicionado*; 

h) acionamento elétrico dos vidros;  

i) trava elétrica nas portas; 

j) capacidade para 05 passageiros, incluindo motorista; 

l) retrovisor do lado direito e todos os demais equipamentos de série não 

especificados e exigidos pelo CONTRAN; 

m) desembaçador traseiro*; 

n) cor branca, em pintura sólida; 

o) air bag duplo; 

p) freio ABS; 

q) faróis de neblina; 

r) tapetes; 

s) protetor de cárter. 
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* Original de fábrica. 

2.3 - O CRF-ES pagará o valor global máximo de R$ 249.115,86 (Duzentos e quarenta 

e nove mil, cento e quinze reais e oitenta e seis centavos) para o ITEM I e R$ 

43.588,90 (Quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) 

para o ITEM II. 

2.4 - O prazo de entrega, na sede do CRF-ES, após a assinatura do contrato é de 

até 30 (trinta) dias corridos.    
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Exigida pelo inciso VII do art. 4° da Lei nº 10.520/02) 

 

A empresa __________________________________, inscrita no CNPJ (M.F) sob o nº 

____________________, _________________________sediada na Rua/Avenida nº 

______________, na cidade de _______________________________________,                              

DECLARA que possui todos os requisitos exigidos no Edital de Pregão presencial nº 

004/2015, objeto do Processo nº 005/2015, para a aquisição de veículo 0 KM, quanto 

às condições de qualificação jurídica, econômico-financeira e regularidade fiscal, 

DECLARANDO, ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer 

exigência para habilitação constante do Edital ensejará aplicação de penalidades 

à declarante. 

 

 

 

Vitória (ES), ________de _____________ de 2015. 

 

 

 

___________________________________________________________ 

             Nome e ass. do representante legal - carimbo e CNPJ da Empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

 

ANEXO III 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

(modelo a ser preenchido pela empresa e apresentado no ato do 

credenciamento) 

 

 

 

Na qualidade de responsável legal por nossa empresa, credenciamos o Sr: 

_________________________________, portador da carteira de identidade nº 

_________________ para nos representar na licitação em referência, com poderes 

para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame em nome da representada. 

 

Vitória (ES), ________de _____________ de 2015. 

 

 

 

__________________________________________________________                     

Carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

 

 

ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO DO ITEM I 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESPÍRITO SANTO - CRF-ES, 

Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob nº 28.167.666/0001-58, neste ato 

representado, por seu Presidente, Dr. Gilberto da Penha Dutra. 

CONTRATADA: __________________________________, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, com sede na Rua 

____________________, nº _____, Cidade de ________________, neste ato representada 

por seu _____________________________, Senhor _____________________________, inscrito 

no CPF sob nº ____________________, residente e domiciliado na Rua 

_____________________________, Cidade de __________________________, firmam o 

presente Contrato, que passará a vigorar a partir de sua assinatura e será regido 

pelas cláusulas abaixo e fundamentado na proposta apresentada pela Contratada, 

no resultado da licitação Pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado 

pelo Presidente do CRF-ES, tudo em conformidade com as disposições da Lei nº 

10.520/2002 c/c Lei nº 8.666/1993. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a aquisição de 06 (seis) veículos hatch zero 

KM, de fabricação Nacional, para transporte de passageiros, com alienação 

simultânea de 07 (sete) veículos no valor de R$ 106.500,00 (cento e seis mil e 

quinhentos reais), conforme especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE 

REFERÊNCIA, do Pregão Presencial nº 004/2015 e tabela abaixo: 

Veículo Cor Ano Placa Quilometragem Valor 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5460 176.355 16.500,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5461 170.768 14.000,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5463 129.339 15.500,00 

Fiat Pálio ELX Flex 1.4 Branca 2008 MSL 5465 223.862 14.000,00 

WV Saveiro Surf 1.8 Vermelha 2009 MSB 2674 76.352 15.000,00 

Peugeot 207 1.4 Branca 2010 MSK 7696 94.066 14.500,00 

Chevrolet Celta 1.0 Branca 2012 ODG 5468 26.620 17.000,00 

    Total 106.500,00 
 

1.2 - Fazem parte deste Contato, independentemente de sua transcrição, o Edital 

do Pregão Presencial nº 004/2015 e seus Anexos, bem como a Proposta da 

Contratada. 
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2 - DA ENTREGA, DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

2.1 - A entrega do objeto deverá ser efetuada em um prazo não superior a 30 

(trinta) dias corridos a contar da assinatura deste instrumento; 

2.2 - A entrega dos novos veículos será realizada, através dos funcionários deste 

CRF-ES, devidamente identificados, nas dependências da Contratada onde 

ocorrerá a alienação simultânea dos veículos constantes no ANEXO I - TERMO DE 

REFERÊNCIA; 

2.3 - O pagamento será efetuado pelo Setor de Financeiro da Contratante, 

conforme disposto no item 14 do Edital do Pregão Presencial nº 004/2015; 

2.4 - A Contratada deverá substituir os produtos fornecidos que estiverem em 

desacordo com as especificações solicitadas no Edital de Pregão Presencial nº 

004/2015, sem ônus para a Contratante; 

2.5 - O valor total a ser pago pela Contratante será de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXX) 

para o ITEM I. Os preços permanecerão fixos até o final da entrega; 

2.6 - Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas com: carga, 

descarga, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, 

demais serviços e eventuais que possam acarretar ônus à Contratante, 

especificadas ou não no presente contrato. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA GARANTIA 

3.1 - A Contratada fica obrigada a 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; 

3.2 - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao 

Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, nos termos da 

legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou acompanhamento pelo CRF-ES, conforme artigo 70 da Lei nº 8.666/1993; 

3.3 - A contratada fica obrigada a oferecer garantia de no mínimo de 12 (doze) 

meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega dos veículos; 

3.4 - Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital, do Termo de 

Referência e outras obrigações previstas neste Contrato; 

3.5 - A Contratada responderá pelos danos eventuais que vier a causar em 

decorrência de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste 

instrumento. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 - Fiscalizar e acompanhar o perfeito e integral recebimento do objeto do 

presente contrato, através do fiscal do contrato, Dr. Lindomar de Paula Paixão - 

Coordenador do Setor de Fiscalização, designado pelo Presidente do CRF-ES; 

4.1.1 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento da entrega do 

objeto deste contrato, a fiscalização tomará as providências legais e contratuais 

cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no Edital e na Lei 

Federal nº 8.666/1993; 
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4.2 - Efetuar o pagamento devido, relativo ao objeto entregue, nas condições e 

forma estabelecida no Edital do Pregão Presencial nº 004/2015 e no presente 

contrato; 

4.3 - A fiscalização por parte do CRF-ES não eximirá ou reduzirá em nenhuma 

hipótese, as responsabilidades da empresa Contratada em eventual falta que 

venha a cometer. 

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através 

da Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos. 

6 - DAS PENALIDADES 

6.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA estará 

sujeita, garantida prévia defesa, às seguintes penalidades: 

6.1.1 - Advertência por escrito; 

6.1.2 - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total do Contrato; 

6.1.3 - Suspensão do direito de licitar e contratar com o CRF-ES, pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

6.2 - As penalidades previstas nas subcláusulas 6.1.1 e 6.1.3 poderão ser aplicadas 

juntamente com a da subcláusulas 6.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, 

no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

6.3 - Pelo atraso injustificado durante a execução do contrato será aplicada multa 

moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, contado a partir do segundo dia 

de atraso sem prévia comunicação por escrito de motivo justificado e aceito pelo 

CRF-ES e será calculada sobre o valor total do Contrato. A referida multa será 

aplicada até que haja a regularidade na execução do contrato; 

6.4 - As multas referidas nas subcláusulas 6.1.2 e 6.3 poderão ser descontadas do 

pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou recolhidas à Tesouraria 

do CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, ou 

cobradas judicialmente. 

7 - DA RESCISÃO 

7.1 - O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, 

das hipóteses contidas no artigo 78, itens I a XVII, da Lei nº 8.666/93. 

8 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 - Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior 

da Contratante baseado na legislação vigente. 

9 - DO FORO 

9.1 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será somente a Justiça 

Federal de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, com exclusão de qualquer 

outro. 

9.2 - E, após terem lido e concordado com as cláusulas, firmam o presente 

Instrumento de Contrato, em duas vias que seguem assinadas, na presença de duas 

testemunhas. 
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Vitória (ES), ____ de ____________ de 2015. 

 

 

Dr. Gilberto da Penha Dutra 

Presidente do CRF-ES 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Testemunha 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Testemunha 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

 

 

ANEXO IV 

 

MINUTA DO CONTRATO DO ITEM II 

 

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESPÍRITO SANTO - CRF-ES, 

Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob nº 28.167.666/0001-58, neste ato 

representado, por seu Presidente, Dr. Gilberto da Penha Dutra. 

CONTRATADA: __________________________________, Pessoa Jurídica de Direito 

Privado, inscrita no CNPJ sob nº ____________________, com sede na Rua 

____________________, nº _____, Cidade de ________________, neste ato representada 

por seu _____________________________, Senhor _____________________________, inscrito 

no CPF sob nº ____________________, residente e domiciliado na Rua 

_____________________________, Cidade de __________________________, firmam o 

presente Contrato, que passará a vigorar a partir de sua assinatura e será regido 

pelas cláusulas abaixo e fundamentado na proposta apresentada pela Contratada, 

no resultado da licitação Pregão Presencial nº 004/2015, devidamente homologado 

pelo Presidente do CRF-ES, tudo em conformidade com as disposições da Lei nº 

10.520/2002 c/c Lei nº 8.666/1993. 

O presente Contrato obedece as seguintes condições: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) veículo sedan zero 

KM, de fabricação Nacional, para transporte de passageiros, conforme 

especificações constantes do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do Pregão 

Presencial nº 004/2015. 

1.2 - Fazem parte deste Contato, independentemente de sua transcrição, o Edital 

do Pregão Presencial nº 004/2015 e seus Anexos, bem como a Proposta da 

Contratada. 

2 - DA ENTREGA, DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

2.1 - A entrega do objeto deverá ser efetuada em um prazo não superior a 30 

(trinta) dias corridos a contar da assinatura deste instrumento; 

2.2 - A entrega do novo veículo será realizada, através do funcionário deste CRF-ES, 

devidamente identificado, nas dependências da Contratada; 

2.3 - O pagamento será efetuado pelo Setor de Financeiro da Contratante, 

conforme disposto no item 14 do Edital do Pregão Presencial nº 004/2015; 

2.4 - A Contratada deverá substituir os produtos fornecidos que estiverem em 

desacordo com as especificações solicitadas no Edital de Pregão Presencial nº 

004/2015, sem ônus para a Contratante; 
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2.5 - O valor total a ser pago pela Contratante será de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXX) 

para o ITEM II. O preço permanecerá fixo até o final da entrega; 

2.6 - No preço cotado deverão estar incluídas todas as despesas com: carga, 

descarga, transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, 

demais serviços e eventuais que possam acarretar ônus à Contratante, 

especificadas ou não no presente contrato. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA GARANTIA 

3.1 - A Contratada fica obrigada a 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; 

3.2 - Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nos padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao 

Contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, nos termos da 

legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou acompanhamento pelo CRF-ES, conforme artigo 70 da Lei nº 8.666/1993; 

3.3 - A contratada fica obrigada a oferecer garantia de no mínimo de 12 (doze) 

meses contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega do veículo; 

3.4 - Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital, do Termo de 

Referência e outras obrigações previstas neste Contrato; 

3.5 - A Contratada responderá pelos danos eventuais que vier a causar em 

decorrência de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste 

instrumento. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 - Fiscalizar e acompanhar o perfeito e integral recebimento do objeto do 

presente contrato, através do fiscal do contrato, Dr. Lindomar de Paula Paixão - 

Coordenador do Setor de Fiscalização, designado pelo Presidente do CRF-ES; 

4.1.1 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento da entrega do 

objeto deste contrato, a fiscalização tomará as providências legais e contratuais 

cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no Edital e na Lei 

Federal nº 8.666/1993; 

4.2 - Efetuar o pagamento devido, relativo ao objeto entregue, nas condições e 

forma estabelecida no Edital do Pregão Presencial nº 004/2015 e no presente 

contrato; 

4.3 - A fiscalização por parte do CRF-ES não eximirá ou reduzirá em nenhuma 

hipótese, as responsabilidades da empresa Contratada em eventual falta que 

venha a cometer. 

5 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através 

da Dotação Orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos. 

6 - DAS PENALIDADES 

6.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA estará 

sujeita, garantida prévia defesa, às seguintes penalidades: 
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6.1.1 - Advertência por escrito; 

6.1.2 - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total do Contrato; 

6.1.3 - Suspensão do direito de licitar e contratar com o CRF-ES, pelo prazo de até 02 

(dois) anos. 

6.2 - As penalidades previstas nas subcláusulas 6.1.1 e 6.1.3 poderão ser aplicadas 

juntamente com a da subcláusulas 6.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, 

no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

6.3 - Pelo atraso injustificado durante a execução do contrato será aplicada multa 

moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, contado a partir do segundo dia 

de atraso sem prévia comunicação por escrito de motivo justificado e aceito pelo 

CRF-ES e será calculada sobre o valor total do Contrato. A referida multa será 

aplicada até que haja a regularidade na execução do contrato; 

6.4 - As multas referidas nas subcláusulas 6.1.2 e 6.3 poderão ser descontadas do 

pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE, ou recolhidas à Tesouraria 

do CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, ou 

cobradas judicialmente. 

7 - DA RESCISÃO 

7.1 - O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, 

das hipóteses contidas no artigo 78, itens I a XVII, da Lei nº 8.666/93. 

8 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 - Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior 

da Contratante baseado na legislação vigente. 

9 - DO FORO 

9.1 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será somente a Justiça 

Federal de Vitória, Seção Judiciária do Espírito Santo, com exclusão de qualquer 

outro. 

9.2 - E, após terem lido e concordado com as cláusulas, firmam o presente 

Instrumento de Contrato, em duas vias que seguem assinadas, na presença de duas 

testemunhas. 

 

Vitória (ES), ____ de ____________ de 2015. 

 

 

Dr. Gilberto da Penha Dutra 

Presidente do CRF-ES 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Contratada 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Testemunha 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Testemunha 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

 

 

ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA 

 

 

 

A empresa ________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

___________________ e do CPF nº ___________________ DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 

nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que está cumprindo o disposto no Art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, ou seja, que não utiliza mão-de-obra em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre de menores de dezoito anos e de qualquer trabalho 

de menores de dezesseis anos, salvo em condição de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos. 

              

Em sendo a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

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

 

 

 

Vitória (ES), ____ de ______________ de 2015. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

(representante legal) 

 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

A empresa _________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

_______________________ e do CPF nº ____________________ DECLARA, sob as penas da 

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

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

A empresa ____________________________________ declara, sob as penas da lei, o que 

se segue: 

1 - Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo à sua habilitação; 

2 - Que não foi declarada inidônea perante o Poder Público; 

3 - Que se compromete a informar a superveniência de decisório que a julgue 

inidônea, durante a tramitação do procedimento licitatório ou da execução do 

contrato; 

 

Vitória (ES), ____ de ______________ de 2015. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(nome/representante legal) 

 

 

OBS.: A Declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa Licitante e 

assinada pelo representante legal. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2015 

 

 

ANEXO VII 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

Empresa: 

CNPJ:  

Descrição Quant. 
Valor 

unitário 
Valor Total 

Veículo 0 KM (citar todas as 

especificações do veículo). 

 
  

VALOR TOTAL : R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

1 - Estão considerados nesta proposta todos os custos diretos e indiretos, impostos e 

taxas referentes ao fornecimento dos aparelhos descritos no Pregão Presencial nº 

004/2015 e seus Anexos. 

2 - O prazo de validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data estabelecida por V.S.ª para sua apresentação. 

 

3 - Prazo de entrega do(s) veículo(s), não superior a 30 (trinta) dias corridos, a contar 

da assinatura do contrato. 

4 - O prazo de garantia do(s) veículo(s) será(ão) de, no mínimo 12 (doze) meses, a 

contar da data do efetivo recebimento do mesmo. 

5 - A ora Proponente declara, ainda e sob as penas legais, que o(s) veículo(s) 

ofertado(s), condiz(em) com as especificações exigidas no Termo de Referência do 

presente Edital, em especial com as características técnicas destes. 

 

Vitória (ES), ____ de ______________ de 2015. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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